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 الريا�س - البالد
 بداأت اململكة مرحلة جديدة يف البحث والبتكار لتاأمني �سحة الإن�سان 
وتعزيز  وال�سناعة  الطاقة  يف  والريادة  واحتياجاته  بيئته  وا�ستدامة 
بن  �سلمان  بن  حممد  الأمري  �سمو  لإعالن  ترجمة  امل�ستقبل،  اقت�سادات 
عبدالعزيز، ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة العليا 
للبحث  الوطنية  والأولويات  والتطلُّعات  والبتكار،  والتطوير  للبحث 
والتطوير والبتكار يف اململكة للعقدين املُقبلني، مبا يعزز من تناف�سية 

وريادة اململكة عامليًا.

اإعالن اململكة لتطلعاتها واأولوياتها يف هذا القطاع احليوي  وي�سكل 
عامل جذب للمهتمني من الباحثني ورواد الأعمال على ال�سعيد الوطني 
وحول العامل، وترحيًبا مب�ساركة الباحثني واملبتكرين وان�سمامهم اإليها 
يف رحلة البتكار من اأجل الإن�سان، وبناء اقت�ساد معريف على اأ�سا�س 

البحث والتطوير والبتكار.
تعميق  اإىل  وال�سناعة  الطاقة  الريادة يف  اأولوية  من  اململكة  وتهدف 
بتحويل  �سناعية،  ق��وة  اململكة  وجعل  القطاع  لهذا  القت�سادي  الأث��ر 

الأبحاث اإىل ابتكارات ذات قيمة اقت�سادية.

السعودية تعزز ريادة االبتكار

اململكة تدين اقتحام باحات الأق�سى 
الريا�س - البالد

العربية  اململكة  اإدان��ة  عن  اخلارجية  وزارة  اأعربت 
من  املبارك،  الأق�سى  امل�سجد  باحات  اقتحام  ال�سعودية 
قبل امل�ستوطنني الإ�سرائيليني يف خرٍق خطري للقانون 
ال����دويل ول��ل��و���س��ع ال��ت��اري��خ��ي وال��ق��ان��وين ال��ق��ائ��م يف 
القد�س ومقد�ساتها، موؤكدًة اأن النتهاكات والعتداءات 
املتوا�سلة على املقد�سات يفاقم التوتر ويدفع بالأو�ساع 

اخلارجية  وزارة  و�سددت  م�ستمرة.  عنف  دوام��ة  اإىل 
على مطالبتها للمجتمع الدويل بال�سطالع مب�سوؤولياته 
احلماية  وتوفري  الإ�سرائيلي،  الحتالل  ت�سعيد  لإنهاء 
اأكدت يف بيان  الالزمة للمدنيني.  وكانت اخلارجية قد 
الفل�سطيني  ال�سعب  جانب  اإىل  اململكة  وق��وف  �سابق، 
ال�����س��ق��ي��ق، وم��ط��ال��ب��ة امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ب��ال���س��ط��الع 

3مب�سوؤولياته لإنهاء الت�سعيد.

مليارًا ا�ستثمارات �سناعية اأجنبية
الريا�س- البالد

اأو  الأج��ن��ب��ي��ة  الأم�����وال وال���س��ت��ث��م��ارات   بلغت روؤو�����س 
القطاع  يف  ال�ستثمارات  اإجمايل  من   %  39 نحو  امل�سرتكة 
ال�سناعي يف اململكة، ون�سبة 15 % من اإجمايل عدد امل�سانع 
جذب  على  اململكة  ق��درة  يوؤكد  مما   ، الإن�ساء  وحتت  القائمة 

ال�ستثمارات النوعية يف خمتلف الأن�سطة القت�سادية.
ذات  امل�سانع  عدد  بلغ  ال�سناعة   وزارة  تقرير  وبح�سب   

من   %  8 نحو  متثل   ، م�سنعًا   839 الأج��ن��ب��ي  ال�ستثمار 
 65 على  يزيد  ب�ما  تقدر  با�ستثمارات  امل�سانع،  عدد  اإجمايل 
 787 قرابة  امل�سرتكة  امل�سانع  ع��دد  يبلغ  فيما  ري��ال،  مليار 
% من اإجمايل امل�سانع، با�ستثمارات ُتقدر   7 م�سنًعا ُت�سكل 
باأكرث من 464 مليار ريال، يف حني بلغ عدد امل�سانع الوطنية 
امل�سانع،  اإجمايل  من   %  85 وت�سكل   م�سنًعا،   9،049

6با�ستثمارات تقدر ب�832 مليار ريال. 65

األخضر الشاب

بطالً لكأس العرب

اإيران ت�سعل النريان يف اأوكرانيا
كييف - البالد

الأخ��رى،  ال��دول  ب�سوؤون  تدخالتها  يف  طهران  ت�ستمر 
اأك��ده  م��ا  وه��و  ال���دول،  ب��ني  ال�سراعات  تاأجيج  وتوا�سل 
تلقت  مو�سكو  اأن  اإىل  اأ���س��اروا  اأوك��ران��ي��ون  م�����س��وؤول��ون 

اأن توؤثر  اإيرانية م�سلحة ميكن  طائرات م�سرية 
على احلرب الدائرة ب�سكل كبري.

واأك�����د م�����س��ت�����س��ار ال��رئ��ي�����س الأوك�����راين 
ف����ول����ودمي����ري زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي األ��ي��ك�����س��ي 
اأري�ستوفيت�س، اأن طهران اأر�سلت بالفعل 
رو�سيا،  اإىل  طيار  ب��دون  ط��ائ��رة   46
يبدو  التقارير  لبع�س  "وفًقا  م�سيفا: 
بالفعل"،  ل��وح��ظ  ق��د  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  اأن 
قمر  ل�ستخدام  تخطط  رو�سيا  اأن  كما 

على  �ست�سرف  ج��دي��د  اإي����راين  �سناعي 
اإطالقه للتج�س�س على اجلي�س الأوكراين 

ال�ستخباراتية،  املعلومات  جمع  وحت�سني 

يف اإ�سارة اإىل تعميق التعاون الع�سكري بني البلدين.
�سناعي  لقمر  واإي���ران  رو�سيا  ا�ستخدام  احتمال  واأث��ار 
للتج�س�س على الدول خماوف الغرب، وقد يهدد ذلك اإحياء 
2015 والذي انهار  اإيران عام  التفاق النووي املربم مع 

يف عهد الرئي�س الأمريكي ال�سابق، دونالد ترمب، يف وقت 
اأنه من خالل دمج طهران يف نظام توريد  التقرير  اأو�سح 
حتالف  ببناء  الكرملني  يقوم  برو�سيا،  اخلا�سة  الأ�سلحة 

يدعم حربه يف اأوكرانيا.
الرو�سية  الع�سكرية  العملية  وتتوا�سل 
اجلي�س  ي�ستمر  ح��ي��ث  اأوك���ران���ي���ا،  يف 
ال��رو���س��ي يف ���س��رب م���واق���ع ال��ق��وات 
والبنية التحتية الع�سكرية الأوكرانية 
اأرا����س���ي دون��ب��ا���س، فيما  وحت��ري��ر 
ت��ت��ل��ق��ى ك���ي���ي���ف ال����دع����م وال���ع���ت���اد 
اإذ  الغربية،  ال��ق��وى  م��ن  الع�سكري 
فولودميري  الأوك��راين  الرئي�س  دعا 
ما  جت��اه  دويل  رد  اإىل  زيلين�سكي 
النووي  الرو�سي  بالتعدي  و�سفه 
للطاقة  زابوريجيا  حمطة  ق�سف  بعد 

7النووية، وهي الأكرب يف اأوروبا.

الريا�س - البالد
اأن  اإيكونوميك�س"  "اأك�سفورد  ل�سحيفة  تقرير  ت��وق��ع 
للمرة  دولر  الرتيليون  حاجز  ال�سعودي  القت�ساد  يتجاوز 

الأوىل هذا العام.
واأ�سارت ال�سحيفة املتخ�س�سة يف القت�ساد العاملي اإىل اأن 

منو الناجت املحلي للمملكة �سي�سل اإىل 7.5 % يف 2022، 
يف  النمو  يكون  اأن  يتوقع  ال��دويل  النقد  �سندوق  ب��اأن  علمًا 
حدود 7.6 %. ومن بني اأهداف "روؤية اململكة 2030"، اأن 
ت�سبح ال�سعودية من بني اأكرب 15 اقت�سادًا عامليًا يف 2030، 

واأن ت�سجل ناجتًا حمليًا متوقعًا ب� 1.7 تريليون دولر.

78 مليار ريال  وحققت امليزانية ال�سعودية فائ�سًا يقارب 
يف الربع الثاين، م�ستفيدة من قفزة الإيرادات النفطية بن�سبة 
الأوىل  ال�ستة  الأ�سهر  يف  الفائ�س  وجت��اوز   ،%  90 تقارب 
135 مليار ريال، بينما كانت امليزانية التقديرية  من ال�سنة 

تتوقع فائ�سًا ب� 90 مليار ريال يف ال�سنة اجلارية باأكملها.

االقتصاد السعودي يتجاوز الرتيليون دوالر
الثقافةتقرير لـ»أكسفورد إيكونوميكس«:

إطالق

تنفذ برنامج محاية 
الرتاث املغمور 

مشروع تصنيف منشآت 
التدريب األهلي

الريا�س - البالد
من  الأوىل  املرحلة  الثقافة  وزارة  نّفذت 
باملياه،  امل��غ��م��ور  ال���رتاث  حماية  اتفاقية 
�سمن  وذل����ك  م�����س��ارك��ني،   10 مب�����س��ارك��ة 
"اخلرباء"؛  لربنامج  التدريبية  الأن�سطة 
وبرامج  اتفاقيات  يف  املخت�سني  لتاأهيل 
وال��ع��ل��م  ل��ل��رتب��ي��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة 
املركز  مع  بالتعاون  )اليون�سكو(  والثقافة 
املمتلكات  وترميم  �سون  لدرا�سة  ال��دويل 

الثقافية )اإيكروم(.
الأ�سا�سية  املفاهيم  ال��ربن��ام��ج  وت��ن��اول 
لت��ف��اق��ي��ة ال��ي��ون�����س��ك��و ، واأه������داف ال���دول 
وتدابري  والتزاماتها  ومبادئها  الأط���راف، 
الدويل،  التعاون  واآليات  الوطنية،  التنفيذ 
وتعريفهم بالآليات والأدوات الإ�سافية التي 
املنظمات،  من  وغريها  اليون�سكو  اأن�ساأتها 
اإىل جانب العديد من املو�سوعات املرتبطة 
بالأبحاث والتنقيب. كما يعد هذا الربنامج 
التي  املتخ�س�سة  التدريبية  الربامج  اأح��د 
ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ت��ن��ف��ذه��ا 
 30 تاأهيل  على  يعمل  ال��ذي  "اخلرباء" 
خ���ب���ريًا ���س��ع��ودي��ًا يف خم��ت��ل��ف ات��ف��اق��ي��ات 
)اليون�سكو(  منظمة  يف  الت�سجيل  وبرامج 

خالل -2021.

الريا�س - البالد
التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  د�سنت 
للتدريب  العامة  ب����الإدارة  ممثلة  واملهني 
الأهلي، م�سروع "ت�سنيف من�ساآت التدريب 
من  ع��دد  يف  الأوىل  مرحلته  يف  الأهلية" 

فروع التدريب الأهلي مبناطق اململكة.
امل�ساريع  اأب���رز  اأح���د  امل�����س��روع  ويعترب 
وياأتي  املوؤ�س�سة  تقودها  التي  الطموحة 
قدمت  متنوعة  وخدمات  مل�ساريع  ام��ت��داًدا 
باململكة  الأه��ل��ي  ال��ت��دري��ب  ق��ط��اع  خل��دم��ة 
امل�����س��روع  ُي��ع��ن��ى  ك��م��ا  م��ن��ه،  وامل�ستفيدين 
وفق  الأهلية  التدريب  من�ساآت  بت�سنيف 
منوذج "معايري الت�سنيف" الذي ُبِنَي على 
من  عدد  منها  يتفرع  اأ�سا�سية،  معايري  �ستة 
املوؤ�سرات ال�ساملة جلميع اجلوانب املتعلقة 
والعملية  الب�سرية  وامل���وارد  العمل  ببيئة 
على  الأهلية  التدريب  من�ساأة  التدريبية يف 
اأث��ر  ل��ه  �سيكون  حيث  اأن��واع��ه��ا،  اخ��ت��الف 

4اإيجابي على جودة اخلدمات.
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»ذا الين«

جدة - البالد
امل�ستقبل  مدينة  لت�ساميم  نيوم  معر�س  يت�سمن 
معمارية  وعرو�سًا  تف�سيلية،  ت�ساميم  لين"  "ذا 
ت�ساميم  متتاز  حيث  املبتكرة،  للمدينة  وهند�سية 
ملا  عامليًا  من��وذج��ًا  جتعلها  ف��ري��دة  مبقومات  املدينة 
تتمحور  التي  امل�ستقبل  م��دن  عليه  تكون  اأن  يجب 
حول الإن�سان، وتتناغم مع الطبيعة، ويبلغ عر�سها 
يبلغ  وارتفاٍع  كيلومرتًا،  ل�170  ومتتد  مرت،   200

البحر. �سطح  فوق  مرت   500
ملا  ان��ع��ك��ا���س��ًا  لين"  "ذا  م��دي��ن��ة  ت�ساميم  وت��اأت��ي 

بيئة  املجتمعات احل�سرية م�ستقباًل يف  �ستكون عليه 
وتعتمد  والنبعاثات،  وال�سيارات  ال�سوارع  من  خالية 

على الطاقة املتجددة بن�سبة 100 %، مما يجعل �سحة 
النقل  اأولوية  من  بدًل  مطلقة،  اأولوية  ورفاهيته  الإن�سان 

والبنية التحتية كما يف املدن.
لين"  "ذا  امل�ستقبل  مدينة  نيوم  معر�س  ا�ستقطب  وق��د 

�سوبردوم"؛  "جدة  يف  املقام  العمرية  فئاتهم  مبختلف  ال��زوار 
من  والهند�سية  املعمارية  واإمكاناتها  املدينة  ت�ساميم  على  للتعرف 

حمتويات  مل�ساهدة  جولة  لكل  �ساعة  مبعدل  يوميًا  جولة   50 خ��الل 
ومرافقة  املرئي،  العر�س  تقنيات  اأحدث  توظيف  و�سط  قرب،  عن  املعر�س 

مر�سدين باللغتني العربية والإجنليزية للزوار طيلة مدة جولتهم.

 تصاميم تتناغم 
مع الطبيعة 
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 الفيصل يستقبل القنصل األمريكي

محافظ جدة يزور معرض "ذا الين"

 برنامج للمراجعة الداخلية مع هارفارد

"الجوازات": تمديد هوية زائر لليمنيين آليا
الريا�س - البالد

العامة  املديرية  بـــداأت  ال�سامية،  للتوجيهات  ــفــاذًا  اإن
اإجــــراءات متديد  بتنفيذ  )االأحــــد(،  اأمــ�ــس  لــلــجــوازات 
"هوية زائر" لالأ�سقاء اليمنيني املقيمني يف اململكة من 
املنتظمني يف التجديد للفرتات ال�سابقة، ملدة )6( اأ�سهر 
حتى تاريخ 13/ 5/ 1444 هـ، وذلك بالتعاون مع مركز 

املعلومات الوطني.

اأنه يتطلب للتمديد �سداد الر�سوم  واأو�سحت اجلوازات 
امل�ستحقة لـ"هوية زائر" حتى نهاية يوم الثالثاء 25/ 1/ 
1444 هـ املوافق 23/ 8/ 2022، م�سريًة اإىل اأنه �سيتم 

ا دون احلاجة اإىل مراجعة مقاّر اجلوازات. اآليًّ
خالل  مــن  زائــر  هوية  طباعة  تنفيذ  �سيتم  اأنــه  ــَنــت  وبــيَّ
عرب  وتو�سيلها  "اأب�سر"  من�سة  يف  امل�ست�سيف  ح�ساب 

الربيد ال�سعودي )�ُسبل(.

جدة- البالد
خادم  م�ست�سار  الفي�سل  خالد  االأمــري  ا�ستقبل 
املكرمة  مكة  منطقة  اأمــري  ال�سريفني  احلرمني 
االأمريكي  العام  القن�سل  بجدة،  االإمـــارة  يف 

فار�س اأ�سعد.
وجـــرى خـــالل اال�ــســتــقــبــال تــبــادل االأحــاديــث 
االهتمام  ذات  املو�سوعات  ومناق�سة  الودية، 

امل�سرتك.

جدة - البالد
بن  �سعود  االأمــري  ال�سمو  �ساحب  جــدة  حمافظ  زار 
نيوم  معر�س  )االأحـــــد(،  اأمــ�ــس  جلوي   بــن  عبدالله 
يت�سمن  الــذي  الين"،  "ذا  امل�ستقبل  مدينة  لت�ساميم 
وهند�سية  معمارية  وعــرو�ــســًا  تف�سيلية،  ت�ساميم 
�سوبردوم"  "جدة  يف  يقام  الــذي  املبتكرة،  للمدينة 

حتى 14 اأغ�سط�س.
جديدًا  نهجًا  يقدم  الذي  املعر�س  يف  �سموه  وجتول 
لت�سميم املدن، ويركز على مفهوم "انعدام اجلاذبية"، 
�سكل  على  املدينة  مكونات  وبناء  توزيع  يتم  حيث 
طبقات عمودية مما يتيح للنا�س اإمكانية التحرك يف 
االجتاهات الثالثة )اإىل االأعلى، واإىل االأ�سفل، وكذلك 
ب�سكل اأفقي يف كل جانب( ، وُت�سهل هذه الفكرة عملية 
التنقل بني مواقع االحتياجات اليومية من اأماكن عمل 

ومدار�س وحدائق ومنازل.
ومن اأهم موا�سفات مدينة "ذا الين"، اأن عر�سها يبلغ 
وارتفاٍع  مرت،  كيلو   170 امتداد  على  فقط  مرٍت   200
املدينة  و�سُتبنى  البحر،  �سطح  فوق  مرٍت   500 يبلغ 
على م�ساحة ال تتجاوز 34 كيلو مرًتا مربًعا، وتــتــ�سع 
لنحو 9 ماليني ن�سمة، وهو اأمر غري م�سبوق متامًا يف 
البنية  مدٍن بهذا احلجم، وهذا بدوره يقلِّل من متدد 
ز من كفاءة وا�ستدامة املدينة على نحٍو  التحتية، ويعزِّ
مميز، كما اأن مناخها املثايل على مدار العام �سيوؤمن 
على  �سريا  التنقل  عند  بالطبيعة  اال�ستمتاع  لل�سكان 
اإمكانية  ال�سكان  جلميع  الين"  "ذا  وتتيح   ، االأقــدام 
غ�سون  يف  واخلدمات  املرافق  جميع  اإىل  الو�سول 
5 دقائق، اإ�سافة اإىل وجود قطار فائق ال�سرعة ي�سل 

بني طريف املدينة خالل 20 دقيقًة.

الريا�س- البالد
للمراجعني  الــ�ــســعــوديــة  اجلــمــعــيــة  اأطــلــقــت 
الداخليني الن�سخة الثانية من برنامج "قيادة 
هارفارد  مع  بالتعاون  الداخلية"  املراجعة 
مع  اإ�سرتاتيجية  و�سراكة  والن�سر،  لالأعمال 
واإعــداد  تاأهيل  اإىل  يهدف  ــذي  وال )�سابك(، 
القادة يف جمال املراجعة الداخلية وفق اأعلى 

املعايري الدولية.
الن�سخة  اأطــلــقــت  بــاأنــهــا  اجلمعية  وك�سفت 
املــراجــعــة  "قيادة  بـــرنـــامـــج  مـــن  ــة  ــي ــان ــث ال
االأوىل  ن�سخته  يف  القــى  اأن  بعد  الداخلية" 
الداخليني،  املراجعني  قبل  من  الفتًا  اإقــبــااًل 
حيث مت يف الن�سخة االأوىل تاأهيل اأكرث من 

60 م�ساركًا اكت�سبوا على مدى خم�سة اأ�سهر 
اأف�سل مهارات القيادة وفق اأحدث املمار�سات 

العاملية املتواءمة مع احتياجاتنا املحلية.
الداخلية"  املراجعة  "قيادة  برنامج  وياأتي 
على  القيادة  بعلوم  خمت�س  برنامج  كــاأول 
م�ستوى اململكة يف مهنة املراجعة الداخلية، 
اأحدث  من  مزيجًا  ليكون  ت�سميمه  حيث مت 
تو�سلت  الــتــي  واالبـــتـــكـــارات  االأبــــحــــاث 
اآخــر  مــع  الــقــيــادة،  هــارفــارد يف علوم  اإليها 
مهنة  �ساحة  على  والتطورات  التحديثات 
العاملية  املعايري  وفــق  الداخلية  املراجعة 
للمراجعني  الــــدويل  املــعــهــد  مــن  الــ�ــســادرة 

الداخليني.

أمير الشرقية يتسلم تقرير "االلتزام البيئي"

السعودية تعزز ريادتها في التطوير واالبتكار

الدمام - البالد
نايف بن  االأمــري �سعود بن  ت�سلم  
ال�سرقية،  املنطقة  اأمري  عبدالعزيز 
الوطني  للمركز  ال�سنوي  التقرير 
للعام  البيئي  للرقابة على االلتزام 

2021م.
�سموه  ا�ستقبال  خــالل  ذلــك  جــاء 
لفرع  العام  املدير  اأمــ�ــس،  مبكتبه 
ــة على  ــاب ــرق ــل ل الـــوطـــنـــي  ـــز  ـــرك امل
املهند�س  باملنطقة  البيئي  االلتزام 
ــا بــدعــم  اأحـــمـــد اخلـــالـــدي، مــنــوًه
يف  الله-  -اأيدها  الر�سيدة  القيادة 
وحمايتها  البيئة  على  املحافظة 
و�سون مواردها وحتقيق التوازن 

بني التنمية وحماية البيئة.
اإجنـــازات  التقرير  وا�ستعر�س 

املــركــز واالأعـــمـــال الــتــي قـــام بها 
ــــام، واخلـــطـــط املــنــفــذة  خــــالل ع
واخلدمات  اململكة،  بيئة  حلماية 
الرتاخي�س  كــاإ�ــســدار  املــقــدمــة، 
للجهات  واعتمادها  والت�ساريح 
الــعــامــلــة يف جمــــال اخلـــدمـــات 
خــدمــات  اإىل  ــة  ــاف اإ�ــس الــبــيــئــيــة، 
التاأهيل  �سهادة  وجتديد  اإ�سدار 
يف  تعمل  التي  للجهات  البيئي 
جمال اخلدمات البيئية، ومتابعة 
خمتلف  يف  الهواء  جودة  موؤ�سر 

مناطق اململكة.
مــــن جـــانـــبـــه، اأعـــــــرب املــهــنــد�ــس 
اأمــري  ل�سمو  �سكره  عــن  اخلــالــدي 
ودعمه  توجيهاته  على  ال�سرقية 

امل�ستمر جلهود املركز.

الريا�س - البالد
ــة مـــرحـــلـــة جــــديــــدة يف  ــك ــل ــم  بـــــــداأت امل
ـــاأمـــني �ــســحــة  ـــت الـــبـــحـــث واالبــــتــــكــــار ل
واحتياجاته  بيئته  وا�ستدامة  االإن�سان 
وتعزيز  وال�سناعة  الطاقة  يف  والريادة 
اقت�ساديات امل�ستقبل، بعد اإعالن �ساحب 
�سلمان  بن  حممد  االأمــري  امللكي  ال�سمو 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز،  بن 
العليا  اللجنة  رئي�س  الــــوزراء  جمل�س 
التطلُّعات  واالبتكار،  والتطوير  للبحث 
والتطوير  للبحث  الوطنية  واالأولويات 
املُقبلني،  للعقدين  اململكة  يف  واالبتكار 
اململكة  وريـــادة  تناف�سية  مــن  يعزز  مبــا 

عامليًا.
الوطنية  واالأولويات  التطلعات  ت�ستند   
اأربــع  اإىل  واالبتكار  والتطوير  للبحث 
�سحة  يف:  تتمثل  رئــيــ�ــســة،  ـــويـــات  اأول
االإن�سان، وا�ستدامة البيئة واالحتياجات 
ــطــاقــة  ال ـــــريـــــادة يف  االأ�ـــســـا�ـــســـيـــة، وال
امل�ستقبل،  واقــتــ�ــســاديــات  والــ�ــســنــاعــة، 
 2030 اململكة  روؤيـــة  مــع  يتما�سى  مبــا 
اقت�ساد  اأكــرب  ب�سفتها  مكانتها  وتعزيز 

يف املنطقة.
ــكــة لــتــطــلــعــاتــهــا  ــكــل اإعــــــالن املــمــل ويــ�ــس
الــقــطــاع احليوي  هــذا  واأولــويــاتــهــا يف 
عامل جذب للمهتمني من الباحثني ورواد 
وحــول  الوطني  ال�سعيد  على  االأعــمــال 
الباحثني  مب�ساركة  وتــرحــيــًبــا  ــعــامل،  ال
رحلة  يف  اإليها  وان�سمامهم  واملبتكرين 
االبتكار من اأجل االإن�سان، وبناء اقت�ساد 
والتطوير  البحث  اأ�سا�س  على  معريف 

واالبتكار.
يف  الــريــادة  اأولــويــة  من  اململكة  وتهدف 
االأثـــر  تعميق  اإىل  والــ�ــســنــاعــة  الــطــاقــة 
اململكة  وجعل  القطاع  لهذا  االقت�سادي 
اأولوية  خالل  من  وتنظر  �سناعية،  قوة 
تــطــويــر  اإىل  املــ�ــســتــقــبــل  ــات  ــادي ــ�ــس ــت اق
م�ستقبل احلياة احل�سرية ب�سكل عام، من 
خالل بناء ال�سراكات مع القطاع اخلا�س 
اإىل  االأبحاث  حتويل  يف  دوره  وتعزيز 

ابتكارات ذات قيمة اقت�سادية.

 منظومة لالبتكار والتطوير
"�سابك"  اأنـــ�ـــســـاأت  االطـــــار  هــــذا  ويف   
والبحث  والتطوير  لالبتكار  منظومة 
يف  رئي�سة  مناطق  خم�س  يف  والتقنية 
والواليات  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
وجنوب  واأوروبـــا،  االأمريكية،  املتحدة 
يعمل  اآ�سيا،  �سرق  و�سمال  اآ�سيا،  �سرق 
اأ�سهموا  فيها نحو 1،660 عاملًا وباحثًا، 
اخـــرتاع  بــــراءة   10،090 ت�سجيل  يف 

وطلب براءة اخرتاع.
وتـــقـــدم الــ�ــســركــة مـــن خـــالل املــنــظــومــة 
تلبي  مميزة  وحلواًل  م�ستدامة  منتجات 
الزبائن،  واحتياجات  ال�سركاء  تطلعات 
وت�سمل املنظومة حتى اليوم 20 مركزًا 
يف هذه املناطق الرئي�سة الأعمالها، �ستة 
التقني  "�سابك"  مركز  اململكة:  يف  منها 
التقني  "�سابك"  ومــركــز  الــريــا�ــس،  يف 
لتطوير  "�سابك"  ومــركــز  اجلــبــيــل،  يف 
ــادك(  ــب الــتــطــبــيــقــات الــبــال�ــســتــيــكــيــة )�ــس
لالأبحاث  "�سابك"  ومــركــز  بــالــريــا�ــس، 
واالبتكار يف جامعة امللك عبدالله للعلوم 
و)موطن  ثــول،  يف  )كاو�ست(  والتقنية 

الوطني  واملــركــز  بالريا�س،  االبــتــكــار( 
امل�ستدامة  الــزراعــة  وتــطــويــر  الأبــحــاث 
الــــذي تتوىل  ــريــا�ــس،  بــال ــدامــة(  ــت ــس )ا�
البيئة  وزارة  ل�سالح  ت�سغيله  "�سابك" 

واملياه والزراعة.

تطبيقات تقنية
لــتــطــويــر  "�سابك"  "مركز  ــكــل  ــس ــ� وي
)�ــســبــادك(،  البال�ستيكية"  التطبيقات 
الريا�س  ال�سركة يف وادي  اأن�ساأته  الذي 
اإحـــدى  �ــســعــود،  املــلــك  بجامعة  للتقنية 
ال�سركة  تــاريــخ  يف  الــفــارقــة  الــعــالمــات 
اال�ستخدامات  االبتكار، وجتاوز  لتعزيز 
الزبائن،  احتياجات  وتلبية  التقليدية، 
والتعاون معهم الإيجاد حلول تقنية ميكن 
بال�ستيكيات  وتطوير  عليها،  االعتماد 
اململكة؛  يف  امل�ساريع  الأ�سحاب  جديدة 
امل�ساعدة يف احلد  لتوفري حلول ميكنها 
تكاليف  وخف�س  البيئية،  الب�سمة  مــن 
تطبيقات  تــقــدمي  يف  ي�سهم  مــا  الــطــاقــة، 

جديدة لقطاع االأعمال.
من  االبتكار  االبتكار(  )موطن  ويج�سد 

للقيادات  ملتقى  وميثل  اال�ستدامة،  اأجل 
ــهــيــئــات  ــنــاعــيــة والــــــــــوزارات وال الــ�ــس
ونقطة  وغريها،  واجلامعات  احلكومية 
التقاء جتمع بني اأف�سل العقول واجلهات 
املهتمة مب�ستقبل منطقة ال�سرق االأو�سط، 
التحويلية  ال�سناعات  لتنمية  ورافــــدًا 
حمفزة  ومن�سة  العمل،  �سوق  وتو�سيع 
�سناعية،  منتجات  اإىل  االأفكار  لتحويل 
املبتكرة يف  الــتــطــورات  اأحـــدث  واإبـــراز 
للطاقة،  املوفرة  املباين  ت�سميم  جماالت 
واالإدارة،  والت�سغيل  والت�سييد،  والبناء 
امل�ستدام.  احلــيــاة  اأ�ــســلــوب  تــدعــم  الــتــي 
"منوذج املنزل  وي�سم )موطن االبتكار( 
للمنازل  مثااًل  يعد  الــذي  االأداء"،  عــايل 
واحـــدة  ــرة  ــس الأ� املخ�س�سة  املــ�ــســتــدامــة 
االأو�ــســط،  ال�سرق  منطقة  م�ستوى  على 
ــــادة يف  ــــري احلـــا�ـــســـل عــلــى �ـــســـهـــادة ال
ت�سميمات الطاقة والبيئة )ليد( من الفئة 
النموذج  املنزل  قدرة  نتيجة  البالتينية؛ 
على حتقيق التوازن الكامل يف ا�ستهالك 
الطاقة وتوليدها يف منطقة ذات ظروف 

مناخية �سعبة.

خدمات "األحوال" المتنقلة في مكة وتبوك

"التاجر الجديد" في موسم عنيزة 

الريا�س- البالد
خدماتها  املــدنــيــة  ــالأحــوال  ل املتنقلة  ــوحــدات  ال تــقــدم 
للرجال والن�ساء يف )4( مواقع مبنطقَتْي مكة املكرمة 
وتبوك، �سمن مبادرة "ناأتي اإليك" التي تنفذها وكالة 
احلكومية  للجهات  املدنية  لالأحوال  الداخلية  وزارة 
خلدمة  املوجهة  "موجودين"  ومــبــادرة  واخلــا�ــســة، 
املــحــافــظــات واملـــراكـــز والــقــرى الــبــعــيــدة عــن مكاتب 

االأحوال املدنية.
وبداأت الوحدات املتنقلة لالأحوال املدنية مبنطقة مكة 
ملدة  حلي  مركز  يف  للرجال  خدماتها  بتقدمي  املكرمة  
اأبو  اأ�سبوع، ويف مركز قيا، واليوم االثنني يف مركز 

راكة ملدة يوم واحد لكل منهما.
وتقدم الوحدات املتنقلة لالأحوال املدنية مبنطقة تبوك 
خدماتها للرجال والن�ساء يف م�ست�سفى االأمري فهد بن 

�سلطان ملدة اأ�سبوع.
وامل�ستفيدات  للم�ستفيدين  املتنقلة  الوحدات  وتوفر 
خدمات ال�سجل املدين، كاإ�سدار بطاقة الهوية الوطنية 

وجتديدها وبدل تالف عنها.
وتعد اخلدمات املتنقلة من اأبرز و�سائل تقدمي اخلدمة 
امليدانية يف االأحوال املدنية، مبا تقدمه من ت�سهيالت 
يف  وت�سهم  والن�ساء،  الرجال  من  امل�ستفيدين  لعموم 

اخت�سار الوقت وتقليل اجلهد على امل�ستفيدين.

عنيزة - البالد
عنيزة  مبحافظة  ال�سناعية  التجارية  الغرفة  اأتــاحــت 
لبدء  التمور  مو�سم  مــن  لال�ستفادة  لل�سباب  الفر�سة 
م�ساريعهم النا�سئة، وذلك �سمن مبادرات مو�سم عنيزة 

للتمور 43.
رواد  جلنة  رئي�س  الغرفة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  وبــني 
اجلديد"  "التاجر  مــبــادرة  اأن  الدخيل  ــواف  ن االأعــمــال 
ا�ستقبال  خــالل  مــن  ــال  االأعــم رواد  حتفيز  اإىل  تــهــدف 
الراغبني من ال�سباب لال�ستفادة من فر�س الك�سب التي 

يوفرها املو�سم، حيث تقوم الغرفة بقيد اأ�سماء الراغبني 
ودفع  ب�سحبتهم  املــزاد  يف  الدخول  يتم  ثم  بامل�ساركة، 
القيمة للتاجر، وت�سليم التمور لهم لبيعها بالتجزئة يف 
وخارجها،  الغذائية  املدينة  داخل  لهم  خم�س�سة  مواقع 
�سواء باملحافظة اأو حمافظات منطقة الق�سيم اأو املناطق 

املجاورة لها.
اجلوانب  وتهيئة  لل�سباب  الدعم  تقدم  الغرفة  اأن  واأكــد 
اكت�ساب اخلربة والنجاح يف جتاربهم  لهم  ت�سهل  التي 

والت�سجيع على اال�ستمرار.
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خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس زامبيا

ـــراف مــتــجــدد  ـــس ـــ� ـــت ـــس بـــطـــمـــوح وا�
اململكة  ت�سارع  امل�ستقبل،  ال�ستحقاق 
اخلــطــى نــحــو حتــقــيــق  الــتــطــلُّــعــات 
واالأولــــــويــــــات الـــوطـــنـــيـــة لــلــبــحــث 
�سبق  والــتــي  واالبــتــكــار،  والتطوير 
ـــــر حمــمــد بن  ــا �ــســمــو االأم ــه ــن واأعــل
رئي�س  نائب  العزيز   عبد  بن  �سلمان 
جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة العليا 
للبحث والتطوير واالبتكار - حفظه 
– ، للعقدين املُقبلني، باأولويات  الله 
االإن�سان،  �سحة  يف:  تتمثل  رئي�سية 
ــتــدامــة الــبــيــئــة واالحــتــيــاجــات  وا�ــس
ـــادة يف الــطــاقــة  ـــري االأ�ــســا�ــســيــة، وال
املُ�ستقبل،  واقت�سادات  وال�سناعة، 
عاملًيا  اململكة  تناف�سية  من  ُيعزز  مبا 

وريادتها.
تعزيز  ت�ستهدف  ـــات  ـــوي االأول هـــذه   
مـــن رواد  لــتــكــون  ــكــة  املــمــل مــكــانــة 
�سي�سل  حــيــث  ــعــامل،  ال يف  االبــتــكــار 
اإىل  الــقــطــاع  على  ال�سنوي  ــاق  ــف االإن
املحلي  الــنــاجت  اإجــمــايل  مــن   %  2.5
ــزمــن،  خـــال اأقــــل مــن عــقــديــن مــن ال
اإنفاق كثر  وهو رقم يواكب معدالت 
معدالت  ويــفــوق  املتقدمة  الـــدول  مــن 
بع�سها يف هذا املجال. من هنا ت�سكل 
هذا  يف  اململكة  ــويــات  واأول تطلعات 
القطاع احليوي، نقطة انطاقة قوية 
وطموحة يف ف�ساء االبتكار والتقدم 
العلمي والتقني الواعد، واملكانة التي 
ت�ستهدف الو�سول اإليها باأرقام كبرة 
يف االنفاق على هذا القطاع احليوي، 
يف  الإ�ــســهــامــاتــه  امل�ستهدف  ثــم  ومـــن 
الـــنـــاجت االإجـــمـــايل الــوطــنــي، ومبــا 
يـــعـــزز ركـــائـــز اال�ـــســـتـــدامـــة كــدولــة 
واالبتكار  لاأبحاث  منتجة  رئي�سية 
املم�ستقبل  اقت�ساد  وتتمتع مبقومات 

وتناف�سية التطور احل�ساري. 

التطوير واالبتكار
كلمة

الريا�س - وا�س
بن  �سلمان  املــلــك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  تلقى 
ر�سالة خطية   ،- الله  - حفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز 
رئي�س  هي�سيليما  هاكيندي  الرئي�س  فخامة  مــن 
بني  الــعــاقــات  بتعزيز  تتعلق  زامــبــيــا،  جمهورية 

البلدين ال�سديقني.
االأمر في�سل بن فرحان بن عبدالله  الر�سالة  وت�سلم 
وزير اخلارجية، خال ا�ستقباله يف وزارة اخلارجية 
جمهورية  لرئي�س  اخلا�س  املبعوث  اأمــ�ــس،  بالريا�س 
زامبيا وزير اخلارجية والتعاون الدويل �ستانلي كاكوبو.
بني  الثنائية  العاقات  بحث  اال�ستقبال  خال  وجــرى 
اإ�سافة  املجاالت،  �ستى  البلدين، و�سبل تعزيزها يف 
اإىل تبادل وجهات النظر حيال الق�سايا االإقليمية 

والدولية ذات االهتمام امل�سرتك.

المملكة تدين اقتحام باحات األقصى
الريا�س - البالد

اأعربت وزارة اخلارجية عن اإدانة اململكة العربية ال�سعودية 
اقتحام باحات امل�سجد االأق�سى املبارك، من قبل امل�ستوطنني 

وللو�سع  ــدويل  ال للقانون  خطر  خــرٍق  يف  االإ�سرائيليني 
التاريخي والقانوين القائم يف القد�س ومقد�ساتها، موؤكدًة 
اأن االنتهاكات واالعتداءات املتوا�سلة على املقد�سات يفاقم 

التوتر ويدفع باالأو�ساع اإىل دوامة عنف م�ستمرة.

للمجتمع  مــطــالــبــتــهــا  عــلــى  اخلــارجــيــة  وزارة  و�ـــســـددت 
االحتال  ت�سعيد  الإنهاء  مب�سوؤولياته  باال�سطاع  الــدويل 
للمدنيني وبــذل  الــازمــة  االإ�ــســرائــيــلــي، وتــوفــر احلــمــايــة 

اجلهود كافة الإنهاء هذا ال�سراع الذي طال اأمده.

تعزيز نسبة الخبراء السعوديين دوليًا

»الثقافة« تنّفذ برنامج حماية التراث المغمور 
الريا�س - البالد

يوليو  �سهر  خـــال  الــثــقــافــة  وزارة  ــذت  ــّف ن
الــرنــامــج  مـــن  االأوىل  ــة  املــرحــل املــنــ�ــســرم 
حماية  "اتفاقية  التخ�س�سي  الــتــدريــبــي 
 10 مبــ�ــســاركــة  باملياه"،  املــغــمــور  ــــرتاث  ال
اململكة،  مــن  م�ساركني   9 منهم  م�ساركني؛ 
وم�سارك من دولة قطر، وذلك �سمن االأن�سطة 
لتاأهيل  "اخلراء"؛  لــرنــامــج  الــتــدريــبــيــة 
منظمة  وبــرامــج  اتــفــاقــيــات  يف  املخت�سني 
والثقافة  والــعــلــم  للرتبية  املــتــحــدة  االأمم 
الــدويل  املــركــز  مــع  بالتعاون  )اليون�سكو( 
الثقافية  املمتلكات  وترميم  �سون  لدرا�سة 

)اإيكروم( .
بوا�سطة  ُبعد  عن  التدريبي  الرنامج  وُنفذ 
دافــيــدي بيرتياجي، عاملة  بــاربــرا   : مــن  كــل 
اآثار حتت املاء يف وزارة الثقافة االإيطالية، 
وكري�س اأندروود، م�ست�سار الرتاث الثقايف 
فرتة  خــال  ا�ست�ساف  كما  باملياه،  املغمور 
االتفاقية  عــددًا من اخلــراء يف هذه  اإقامته 
الدكتور  تراداكا�س،  اأثينا  الدكتورة   : وهم 
دا  ري  اأرتـــورو  الدكتور  اإلكني،  دولوري�س 

�سيلفا، الدكتور عماد خليل، الدكتور عبدالله 
الزهراين .

وتناول الرنامج املفاهيم االأ�سا�سية التفاقية 

الــدول  واأهــــداف   ،2001 لــعــام  اليون�سكو 
وتدابر  والتزاماتها  ومبادئها  االأطـــراف، 
الدويل،  التعاون  واآليات  الوطنية،  التنفيذ 

وتعريفهم باالآليات واالأدوات االإ�سافية التي 
املنظمات،  من  وغرها  اليون�سكو  اأن�ساأتها 
املرتبطة  املو�سوعات  العديد من  اإىل جانب 
االأخاقية  والق�سايا  والتنقيب،  باالأبحاث 
واإ�سرتاتيجيات  وتقنيات  باأ�ساليب  املتعلقة 
جمال  يف  واحلفريات  التداخلية،  االأن�سطة 
ــــرتاث الــثــقــايف املــغــمــور بــاملــيــاه، ودور  ال
واإمكانات املجتمعات ذات ال�سلة يف حماية 

الرتاث الثقايف املغمور باملياه .
كما يعد هذا الرنامج اأحد الرامج التدريبية 
املتخ�س�سة التي تنفذها وزارة الثقافة �سمن 
تاأهيل  على  يعمل  الــذي  "اخلراء"  برنامج 
اتفاقيات  خمتلف  يف  �سعوديًا  خــبــرًا   30
الت�سجيل يف منظمة االأمم املتحدة  وبرامج 
خال  )اليون�سكو(  والثقافة  والعلم  للرتبية 
ن�سبة  تعزيز  بهدف  وذلــك   ،2022-2021
الثقايف  املــجــال  يف  الــ�ــســعــوديــني  اخلــــراء 
يف  املخت�سني  اخلــراء  عدد  وزيــادة  دوليًا، 
اإعداد ملفات الرت�سيح يف املنظمات الدولية 
ح�سب  كفاءاتهم  اإثراء  جانب  اإىل  واإدارتها، 

منهجية "اليون�سكو" .

مساعدات غذائية وطبية لليمن الشقيق
الريا�س - البالد

لل�سعب  االإن�سانية  م�ساعداتها  اململكة  توا�سل   
اليمني ال�سقيق ، ويف هذا االإطار وزع مركز امللك 
�سلمان لاإغاثة واالأعمال االإن�سانية  103 اأطنان و 
790 كيلوغراًما من ال�سال الغذائية لاأ�سر االأكرث 
مـــاأرب،  الــــوادي مبحافظة  مــديــريــة  احــتــيــاًجــا يف 

ا�ستفاد منها 5.820 فرًدا .
واالأعــمــال  لــاإغــاثــة  �سلمان  املــلــك  املــركــز  واختتم   
االإن�سانية، الرنامج التدريبي التطوعي يف مدينة 

 30 من  امتد  ــذي  وال ح�سرموت،  مبحافظة  املكا 
 12 .وت�سمن   2022م  اأغ�سط�س   5 حتى  يوليو 
دورة تدريبية يف جمال اإدارة االأزمات والكوارث، 
ــاذ املــائــي، واالإ�ــســعــافــات االأولــيــة  ــق ــارات االإن ــه وم
االإ�سابات  ورعــايــة  ــدراجــات،  ال حـــوادث  مل�سابي 

ال�سائعة.
املتنقلة  الــعــيــادات  قــّدمــت   ، الطبي  املــجــال  ويف   
حجة،  مبحافظة  عب�س  مديرية  يف  للمركز  التابعة 
خدماتها العاجية لـ 374 م�ستفيًدا خال الفرتة من 

20 حتى 26 يوليو.

لــاإغــاثــة واالأعــمــال  املــلــك �سلمان   واخــتــتــم مــركــز 
جلــراحــة  التطوعية  الطبية  احلــمــلــة  االإنــ�ــســانــيــة 
التجميل واحلروق والت�سوهات يف هيئة م�ست�سفى 
مب�ساركة  ح�سرموت،  مبحافظة  الــعــام  �سيئون 
التخ�س�سات،  خمتلف  مــن  �سعوديني  متطوعني 

والتي امتدت من 30 يوليو حتى 6 اأغ�سط�س.
وياأتي ذلك جت�سيًدا للدور االإن�ساين النبيل للمملكة 
بالوقوف مع االأ�سقاء اليمنيني يف خمتلف املجاالت 
االإن�سانية  االأزمــة  جــراء  معاناتهم  من  وللتخفيف 

التي متر بهم .

الرياض تستعد 
لمعرض الكتاب 

الريا�س - البالد
معر�س  واإطـــاق  لتنظيم  والــرتجــمــة  والن�سر  االأدب  هيئة  ت�ستعد 
 8 اإىل  املقبل  �سبتمر   29 من  الفرتة  خال  للكتاب  الــدويل  الريا�س 
من  والرتجمة  والن�سر  االأدب  �سّناع  جتمع  ثقافية  كنافذة  اأكتوبر؛ 
املوؤ�س�سات وال�سركات املحلية والدولية مع القراء واملهتمني، اإ�سافًة 
اإىل برناجمه الثقايف املت�سمن عددًا من الفعاليات الثقافية النوعية، 
التي  العمل  وور�ــس  التفاعلية،  واملحا�سرات  احلوارية،  واملن�سات 
الكتاب،  والن�سر، و�سناعة  والكتابة  والقراءة،  الفن،  تغطي جماالت 

والرتجمة.
الدكتور  والرتجمة  والن�سر  االأدب  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ــد  واأك
حممد ح�سن علوان، اأن معر�س الريا�س الدويل للكتاب له اإ�سهامات 
االأدب  نه�سة  بارز يف  دور  وله  ال�سعودي،  االأدبــي  امل�سهد  عميقة يف 
والثقافة والعلوم والفنون باململكة، وا�سفًا اإياه باجل�سر الثقايف لفهم 
االآخر، واأنه م�ساهم رئي�س يف احلراك الثقايف الوطني، م�سرًا اإىل 
تاأتي �سمن  اأن املعر�س يعد ثاين املعار�س بعد املدينة املنورة التي 
مبادرة " معار�س الكتاب " لهذا العام، والتي �ستختتم مبعر�ٍس ثالث 
اإطاق  التو�سع يف  اإىل  الهيئة ت�سعى  اأن  العام، مبينًا  يف جدة نهاية 
عاملية  بوابة  اململكة  من  لتجعل  املــدن؛  من  عدد  يف  الكتاب  معار�س 

لقطاع الن�سر، وت�سجع التبادل الثقايف وتعزز الثقافة كنمط حياة.
ونوعيًا  �سامًا  ثقافيًا  برناجمًا  �ست�سهد  العام  هــذا  دورة  اأن  وبــني   
من  ونخبة  ثقافيًا،  قطاعًا   16 متّثل  التي  الثقافية  الهيئات  مب�ساركة 
�سعرية،  اأم�سيات  جانب  اإىل  والدوليني،  ال�سعوديني  املتحدثني  اأهم 
وحما�سرات  ونـــدوات  واملفكرين،  املوؤلفني  مع  حــواريــة  وجل�سات 
وور�س عمل تدريبية، وم�سرحيات وعرو�س فنية ومو�سيقية، وجناح 

للطفل، يقدم من خالها جولة معرفية وثقافية جلميع اأفراد العائلة.
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من هنا "اإلنسان"
عديدة  الإن�سانية  ال�سعودية  العربية  اململكة  مواقف 

اإن  هذا  والكتب،  املوؤلفات  من  العديد  ذكرها  وي�ستلزم 

امللك  جاللة  املوؤ�س�س  عهد  فمنذ  اح�ساءها.  ا�ستطعنا 

احلرمني  خــادم  عهد  وحتى  ثــراه  الله  طيب  العزيز  عبد 

حفظه  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

تفرق  الإن�ساين، ومل  بتعاملها  العامل  تبهر  الله واململكة 

اأو بني م�سلم  يف خدمتها ورعايتها بني مواطن ومقيم، 

حتر�س  واإمنا  وجن�سيات،  اأعــراق  بني  اأو  م�سلم،  وغري 

على خدمة كل من يحتاجها �سواء كان على اأرا�سيها اأو 

حتى خارج اململكة من خالل مركز امللك �سلمان الإغاثي، 

حتى اأنها ت�سدد يف كل مواقفها على اأهمية حفظ كرامة 

الإن�سان.

اأ�سياًل  اأ�ساًل  اململكة تعترب مبادئ حقوق الن�سان  يف 

�سبقت به جميع دول العامل ومنظماته املتعددة مبختلف 

يطغى  را�سخًا  وتــدًا  الإن�سانية  اأ�سبحت  حتى  درجاتها 

على تعامل ال�سعوديني وال�سعوديات، وهذا النهج الذي 

ي�سري عليه اأبناوؤنا وبناتنا يالزمنا منذ تاأ�سي�س اململكة 

امللك  ال�سريفني  احلــرمــني  خـــادم  بقيادة  الــيــوم  وحــتــى 

�سلمان بن عبدالعزيز - اأيده الله -، وع�سده ويل العهد 

 - عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن  الأمري حممد  الأمني  القوي 

حفظه الله -.

على ال�سعيد املحلي لنا يف جتربة جائحة كورونا وما 

قامت به اململكة من جهود كبرية جعلت بها اأمن و�سحة 

الن�سان اأولوية ق�سوى، وبالرغم من الأزمة القت�سادية 

تهتم  مل  الر�سيدة  القيادة  اأن  اإل  العامل  منها  عانى  التي 

هو  اهتمامها  جل  وكــان  اأول  الإن�سان  �سعار  رفعت  بل 

احلفاظ على �سحة واأمن واأمان الإن�سان.

 199٦ عــام  منذ  فاململكة  ـــدويل  ال ال�سعيد  على  اأمـــا 

اأمريكي  دولر  مليار   94 من  اأكــر  قدمت   2022 وحتى 

دولة   1٦4 منها  ا�ستفادت  واإغاثية  ان�سانية  كم�ساعدات 

حول العامل.

كما نفذ مركز امللك �سلمان لالإغاثة منذ اإن�سائه يف عام 

2015م وحتى الآن ما يقارب 2000 م�سروع اإن�ساين يف 

84 دولة حول العامل، بقيمة جتاوزت 5 مليارات و7٦7 

مليون دولر اأمريكي، �سملت خمتلف القطاعات احليوية 

ــغــذائــي، والــتــعــلــيــم، والــ�ــســحــة، واخلــدمــات  كــالأمــن ال

اللوج�ستية، والإيواء وغريها من املجالت احليوية. 

اململكة  اأن  جنــد  الــ�ــســعــودي  ــواطــن  امل �سعيد  وعــلــى 

ال�سعوديني  قــلــوب  يف  ر�ــســخــت  الــ�ــســعــوديــة  الــعــربــيــة 

الر�سمية  اح�سان  من�سة  خالل  فمن  الإن�ساين،  التعامل 

الإن�سانية،  به يف  يحتذى  مثال  ال�سعودي  املواطن  كان 

غريهم  مب�ساعدة  يهمون  الدخل  حمــدودي  حتى  وجدنا 

وتفريج كربتهم بكل ما ا�ستطاع من جهد ومال.

خال�سة القول .. يحق يل كمواطن �سعودي اأن اأفتخر 

بوطني، واأروي ما تر�سمه اململكة قيادة و�سعبا اإن�سانيا 

اإن�سانيتها حكرًا  لكل الأجيال القادمة، فاململكة مل جتعل 

على الداخل، بل جتاوزت احلدود لتقف مع دول العامل 

اأجمع يف املحن والكوارث.

عادل بابكير

الريا�ض ـ البالد        

حّذرت هيئة الغذاء والدواء، من اأن ا�ستخدام منتجات 

بع�س  ي�سبب  قــد  طــويــلــة؛  لــفــرات  الب�سرة  تبيي�س 

الأعرا�س اجلانبية.

ون�سحت الهيئُة بالتعامل مع منتجات تبيي�س الب�سرة 

ح�سب الإر�سادات املدونة على عبوة كل منتج.

واإنــذارات  رقابة  اأول  لالأخ�سائي  فيديو  يف  واأ�سافت 

بالهيئة عبري النا�سر، حتت عنوان "دقيقة جتميل"، اأن 

تلك املنتجات لها تاأثري على تكوين امليالنني يف اجللد، 

عن طريق تق�سري الطبقة اخلارجية له.

"النا�سر" اأن من خماطر منتجات تبيي�س  واأو�سحت 

مواد  على  الأ�سواق  منتجات  بع�س  احتواء  الب�سرة؛ 

قد  والــتــي  الــكــورتــيــزون،  مثل  ا�ستخدامها  حمــظــور 

ا�ستخدامها  لأن  بالإ�سافة  �سحية،  خماطر  اإىل  تــوؤدي 

الب�سرة، واحلكة  اإىل احمرار  لفرات طويلة قد يوؤدي 

الب�سرة  ت�سبغات  وحتى  ال�سباب،  وحــب  واجلــفــاف، 

ح�سا�سية  ي�سبب  ا  جـــدًّ طويلة  لــفــرات  وال�ــســتــخــدام 

مع  للتعامل  ال�سحيحة  الــطــريــقــة  وحـــول  الــبــ�ــســرة. 

ا�ــســتــخــدام  مــن  حــــّذرت  الــبــ�ــســرة،  تبيي�س  مــنــتــجــات 

ال�سراء  وعــدم  واملكونات،  امل�سدر  جمهولة  املنتجات 

اأو خلطها مع املواد الأخرى،  اإل من امل�سادر املوثوقة 

والتحقق من �سالحيتها، والتاأكد من اإدراجها يف قائمة 

وفق  وال�ستخدام  بالهيئة  امل�سجلة  التجميل  منتجات 

الإر�سادات املدونة عليها، ويف حال وجود اأي اأعرا�س 

جانبية يجب توقيف املنتج وا�ست�سارة الطبيب واإبالغ 

الهيئة.  كما اأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اأهمية 

الر�ساعة  فــرة  اأثناء  �سحي  غذائي  نظام  الأم  اتباع 

الــطــبــيــعــيــة لــطــفــلــهــا، وذلــــك لــ�ــســمــان احلــ�ــســول على 

الحتياجات اليومية من الفيتامينات الالزمة.

احتياجاتهـــا  تلبيـة  املر�سع  على  اإن  الهيئة  وقــالــت 

املرتفعـــة من ال�سعرات احلرارية عـــن طريق ا�ســـتهالك 

اأو  واحلبوب،  اخلبز  جمموعة  من  اإ�سافية،  ح�س�س 

الفواكه  جمموعة  اأو  الألــبــان،  منتجات  جمموعة  من 

واخل�سراوات.

واأبانت اأنه يجب على املر�سع ا�ستهالك �سعرات حرارية 

1800 �سعرة يف اليوم؛ كما ين�سح بزيادة  ل تقل عن 

25 جراما من الربوتني عما كان عليه يف فرة احلمل، 

بالإ�سافة اإىل تناول الأ�سماك مرتني يف الأ�سبوع.

وافرة  كميات  �سرب  املر�سع  على  يجب  اأنــه  واأ�سافت 

الر�ساعة  لأن  واحل�ساء،  والــلــن،  واحلليب  املــاء  من 

الطبيعية تزيد من ال�سعور بالعط�س، م�سرية اإىل اأهمية 

القهوة  املوجودة يف  الكافيني  مادة  ا�ستهالك  احلد من 

وال�ساي وامل�سروبات الغازية وم�سروبات الطاقة.

بطاقة  قــــراءة  عــلــى  احلــر�ــس  �ـــســـرورة  اإىل  ولــفــتــت 

املنتجات الغذائية اإذ اإن بع�س املنتجات ل تنا�سب الأم 

املر�سع، موؤكدة على اأهمية اتباع نظام غذائي متوازن 

ي�سمل جميع املجموعات الغذائية لأن ذلك ي�ساعد على 

تلبية الحتياج اليومي من الفيتامينات.

و�سددت الهيئة على عدم اتباع اأي نظام غذائي لفقدان 

زيادة  على  احلر�س  مع  الر�ساعة،  فرة  خالل  الــوزن 

احلركة، والتقليل من الأطعمة ذات ال�سعرات احلرارية 

املرتفعة كالدهون وال�سكريات.

الصحة: التعرف على المرض
من خالل الصداع شائعة

الريا�ض ـ البالد                       

ما  �سحة  عــدم  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  لــدول  ال�سحة  جمل�س  اأو�سح 

يجرى تداوله ب�ساأن اإمكانية التعرف على املر�س من خالل مكان ال�سداع 

ال�سداع  اأماكن  بــاأن  خاطئًا  مفهومًا  هناك  اأن  املجل�س،  وبــنّي  الراأ�س.  يف 

املختلفة تدل على اأمرا�س ع�سوية معينة مثل ال�سداع يف الراأ�س من الأمام 

دليل على م�ساكل معوية ويف اله�سم. ولفت اإىل اأن ال�سداع يعترب من الآلم 

اأخرى  اأعرا�س  دون  وحده  ال�سداع  يدل  ل  لكن  جدًا  ال�سائعة  والأعرا�س 

على مر�س ما، لذا يجب ا�ست�سارة الطبيب واإجراء الفحو�سات الالزمة.

جديدة  اإ�سابة   147 ت�سجيل  عن  اأم�س  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت  ذلــك  اإىل 

بفريو�س كورونا، خالل الـ24 �ساعة املا�سية؛ ما يرفع اإجمايل الإ�سابات 

–عرب موقع مركز  اإىل 811،034 حالة حتى الآن. وذكرت وزارة ال�سحة 

القيادة والتحكم لكوفيد 19- اأنه مت ت�سجيل 227 حالت تعاٍف جديدة من 

واأ�سافت  حالة.   797،444 اإىل  ال�سفاء  حالت  اإجمايل  لت�سل  الفريو�س، 

الوزارة، اأنه مت ت�سجيل حالة وفاة واحدة، لريتفع اإجمايل حالت الوفاة 

منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، اإىل 9،261 حالة.

اأن عدد جرعات لقاحات كورونا املعطاة يف اململكة بلغ  وتابعت الوزارة، 

حتى الآن 66،700،629 جرعة، بجميع املناطق واملحافظات.

استخدام مبيضات البشرة لفترات طويلة مضر
أكدت أهمية تناول المرضعة لمنتجات األلبان .. الغذاء والدواء: 

»ذا الين« يستقطب زواره
بتقنيات العرض المرئي 

كشافة مكة
يحصدون جائزة عالمية 

جدة ـ البالد                         

لين"  "ذا  امل�ستقبل  مدينة  نيوم  معر�س  ا�ستقطب 

"جدة  يف  املــقــام  الــعــمــريــة  فئاتهم  مبختلف  ــــزوار  ال

�سوبردوم"؛ للتعرف على ت�ساميم املدينة واإمكاناتها 

املعمارية والهند�سية من خالل 50 جولة يوميًا مبعدل 

�ساعة لكل جولة مل�ساهدة حمتويات املعر�س عن قرب، 

و�سط توظيف اأحدث تقنيات العر�س املرئي، ومرافقة 

طيلة  للزوار  والإجنليزية  العربية  باللغتني  مر�سدين 

مدة جولتهم. ويفتح املعر�س الذي ي�ستمر حتى الـ14 

الـ10  ال�ساعة  للزوار من  اأبوابه  اأغ�سط�س احلايل  من 

املعر�س  خ�س�س  حيث  م�ساًء،  الــــ11  حتى  �سباحًا 

تطبيق  عرب  جمانًا،  التذاكر  حلجز  اإليكرونيًا  رابطًا 

"هال يال" للفعاليات: ويت�سمن معر�س نيوم لت�ساميم 
تف�سيلية،  ت�ساميمًا  لين"  "ذا  امل�ستقبل  مــديــنــة 

حيث  املبتكرة،  للمدينة  وهند�سية  معمارية  وعرو�سًا 

متتاز ت�ساميم املدينة مبقومات فريدة جتعلها منوذجًا 

التي  امل�ستقبل  مــدن  عليه  تــكــون  اأن  يجب  ملــا  عامليًا 

تتمحور حول الإن�سان، وتتناغم مع الطبيعة.

مكة املكرمة ـ اأحمد االحمدي                          

ح�سد فريق ك�سافة �سباب مكة املكرمة التابع جلمعية 

وامل�ستوى  الثاين  املركز  املكرمة  مبكة  الأحياء  مراكز 

ــعــاملــي لــلــمــبــادرات  الــفــ�ــســي يف املـــجـــال الــكــ�ــســفــي ال

العمل  يف  لالإبداع  فرغلي  فوزي  بجائزة  الجتماعية 

الحتاد  نظمها  التي   ،2022 للعام  الإ�سالمي  الك�سفي 

ك�سافة  فــوز  الحتــاد  امل�سلم.واأعلن  للك�ساف  العاملي 

�سباب مكة باملركز الثاين من بني 59 مت�سابًقا ميثلون 

14 دولة وجهة اإ�سالمية.

املكرمة  مكة  �سباب  ك�سافة  لفريق  العام  القائد  واأ�سار 

بكر  املهند�س  املكرمة  مبكة  الأحــيــاء  مراكز  بجمعية 

التمبكتي اإىل اللتزام باأعلى معاير املهنية، واحلر�س 

على ا�ستقطاب اأع�ساء متفقني علمًيا وعملًيا ودرا�سًيا 

لــلــو�ــســول اإىل اأكــــرب �ــســريــحــة مـــن الــطــبــقــات كــافــة، 

مع  والدينية  الوطنية  املنا�سبات  كــل  يف  والإ�ــســهــام 

اجلهات احلكومية والأهلية.

إطالق مشروع تصنيف منشآت التدريب األهلية
 الريا�ض ـ البالد                        

اأطلقت املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني ممثلة 

"ت�سنيف  م�سروع  الأهــلــي  للتدريب  العامة  ـــالإدارة  ب

يف  الأوىل  مرحلته  يف  الأهلية"  الــتــدريــب  من�ساآت 

حيث  اململكة،  مبناطق  الأهلي  التدريب  فروع  من  عدد 

التي  الطموحة  املــ�ــســاريــع  اأبـــرز  اأحـــد  املــ�ــســروع  ُيــعــد 

وخدمات  مل�ساريع  امــتــداًدا  ويــاأتــي  املوؤ�س�سة  تقودها 

باململكة  الأهلي  التدريب  قطاع  خلدمة  قدمة  متنوعة 

من�ساآت  بت�سنيف  امل�سروع  وُيعنى  منه.  وامل�ستفيدين 

الت�سنيف"  "معايري  منــوذج  وفــق  الأهــلــيــة  الــتــدريــب 

يتفرع منها عدد  اأ�سا�سية،  �ستة معايري  ُبِنَي على  الذي 

من املوؤ�سرات ال�ساملة جلميع اجلوانب املتعلقة ببيئة 

العمل واملوارد الب�سرية والعملية التدريبية يف من�ساأة 

التدريب الأهلية على اختالف اأنواعها، حيث �سيكون له 

اأثر اإيجابي على جودة اخلدمات، وبث روح التناف�س 

بني املن�ساآت ودعمها ملوا�سلة تطوير عملياتها، وتهيئة 

ثقة  وك�سب  الإ�سراتيجية  اأهدافها  لتحقيق  املن�ساآت 

امل�ستفيدين وال�ستثمار الأمثل للموارد املتاحة و�سبط 

جودة املخرجات وتهيئتهم ل�سوق العمل وغريها.

واملهني  التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  اأن  يذكر 

على  الأهلي  للتدريب  العامة  الإدارة  خالل  من  ت�سرف 

)رجايل  اأهلي  تدريبي  مركز ومعهد   )1000( من  اأكر 

ون�سائي( من خالل )23( فرعًا للتدريب الأهلي بجميع 

مناطق اململكة.

مختصون: مقاومة الطقس
الحار بالمالبس فاتحة اللون

البالد ـ وكاالت                         

 ت�سهد  العديد من مناطق العامل، هذه الأيــام  درجــات حــرارة هي الأعلى 

بني املعدلت املعتادة خالل هذا الوقت من العام،  ويف ظل احلرارة املرتفة 

اأ�سخا�سا كرا ل ي�ستطيعون التكيف مع  الطق�س احلار ، ويف  فاإن هناك 

درجات  تزايد  مع  للتكيف  اخلطوات   بع�س  خمت�سون  يقدم  ال�سدد  هذا 

بن�سخته  �سايد"  "برايت  موقع  بح�سب  النفقات،  تر�سيد  مع  احلـــرارة، 

ال�سغرية  الوجبات  من  الكثري  تناول  الإجــراءات  هذه  ومن   ، الإجنليزية 

خالل اليوم بدًل من وجبتني كبريتني.

اإىل جانب جتنب  املالب�س ذات الألوان الداكنة - وخا�سة املالب�س ال�سوداء 

اإىل  بالتبديل  ُين�سح  ال�سبب  لهذا  ال�سم�س.  من  احلــرارة  حتب�س  لأنها   -

مالب�س خفيفة الوزن وذات األوان فاحتة تعك�س احلرارة واأ�سعة ال�سم�س.

اإبقاء ال�ستائر مغلقة على النوافذ، فهذا لن ي�سمح لأ�سعة  كما  اأنه يتوجب 

حمتفظة  يبقيها  ما   ، املنزل  يف   الداخلية  للم�ساحات  ت�سل  اأن  ال�سم�س 

بدرجة حرارة منخف�سة عن درجات احلرارة يف اخلارج ، عالوة على ذلك 

فاإن "املراوح" خيار اأوفر لكل منزل. ويف الوقت الذي ترتفع فيه درجات 

احلرارة، فاإن املروحة �ستحرك الهواء ال�ساخن يف اأنحاء الغرفة، وللتغلب 

على ذلك ميكنك و�سع طبق من الثلج اأمامها، ليربد الهواء.

اأن يت�سوق مبكرا فيما حتتفظ   اأيام ارتفاع احلرارة،  على ال�سخ�س  ويف 

حرارة ال�سيارة بدرجة منخف�سة اإىل جانب جتنب امل�سوربات التي حتتوي 

التي  تلك  اأو  الطاقة،  م�سروبات  اأو  الغازية  امل�سروبات  اأو  ال�سكر   على  

حتتوي على الكافيني، فذلك لن ي�ساعدك ن وبدل من ذلك يتوجب الهتمام 

املزيد من  يفقد ج�سمك  فالتعرق  بالعط�س،  ت�سعر  اإن مل  املاء حتى  ب�سرب  

املاء، وعليك تعوي�سه واإل ف�ستعاين من اجلفاف.

جامعة الملك خالد تتيح 
خدمة تغيير القبول 

اأبها ـ مرعي ع�سريي 

القبول  عمادة  يف  ممثلة  خالد  امللك  جامعة  اأتاحت 

والقبول  القبول  تغيري  خدمَتْي  اأم�س  والت�سجيل  

بربامج  اللتحاق  يف  والراغبات  للراغبني  الفوري 

اجلامعي  للعام  باجلامعة  والدبلوم  البكالوريو�س 

والت�سجيل  القبول  عــمــادة  عميد  واأبـــان  1444هــــ. 

اأن  القرين  عيد  بن  عبداملح�سن  الدكتور  باجلامعة 

والطالبات  الطالب  ل�ستفادة  تاأتي  اخلدمتني  اإتاحة 

خدمة  اأن  اإىل  م�سريا  للقبول،  ال�ساغرة  املقاعد  من 

تغيري القبول ُتتاح ملن وافق على الر�سيح لتخ�س�س 

للمتقدمني  الفوري  القبول  خدمة  تتاح  فيما  معني، 

واملــتــقــدمــات الـــذيـــن مل يــوافــقــوا عــلــى الــر�ــســيــح 

اأن  حوا �سابًقا، مو�سًحا  ُير�سَّ اأو مل  لتخ�س�س حمدد 

حمرم  �سهر  من  الـ13  حتى  ت�ستمر  اخلدمتني  اإتاحة 

اجلاري من خالل البوابة الإلكرونية.

اأ�سماء  مــوؤخــًرا  والت�سجيل  القبول  عمادة  واأعلنت 

والبكالوريو�س  الدبلوم  بدرجَتْي  ا  نهائًيّ املقبولني 

اإجـــراءات  اأكملوا  اأن  بعد  1444هــــ  اجلامعي  للعام 

توقف  التي  املعدلت  العمادة  اأعلنت  كما  الر�سيح، 

عندها القبول يف خمتلف التخ�س�سات.
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م�شوار

يف ظالل القانون

الثقافة القانونية واالستعانة بالمحامي

نظام اإلعالم المرئي والمسموع

مهمة  االأدنــى  حدها  يف  القانونية  الثقافة  اإن  
بها  ــام  ــاالإمل ف مقيم،  اأو  مــواطــن  كــل  حــيــاة  يف 
يجعل الفرد مدركًا  ميا له من حقوق وما عليه 
على  ال�سليم  الت�سرف  ثم  ومــن  واجــبــات  من 
�سوء ذلك، ولي�س مطلوبًا منه املعرفة الدقيقة 
بكل جمـــاالت الــقــانــون وفــروعــه فــذلــك جمال 
املبادئ  معرفة  عليه  لكن  فيه،  املتخ�س�سني 
ا�ستخدام  على  ترتكز  التي  للقانون  العامة 
العقل واملنطق القانوين ال�سليم، وكلها قواعد 
م�ستنبطة من القانون الطبيعي وتت�سف باأنها 
عاملية وم�سمنة يف كل القوانني والت�سريعات، 
وال عذر للأفراد من اإدراكهم للثقافة القانونية 
فالعلم بالقانون مفرت�س وال عذر باجلهل به، 
ف�سًل عن اأن القانون مرتبط مبجاالت احلياة 

االقت�سادية واالجتماعية وغريهما.
الوعي  وانــديــاح  القانونية  الثقافة  ن�سر  اإن 
يف  ي�ساهم  لــلــمــواطــن  وتب�سيطه  الــقــانــوين 
واحــرتام  االأمـــن  وتوطيد  املجتمع  ا�ستقرار 
الأداء  ثمينًا  وقــتــًا  للمحاكم  ويتيح  الــقــانــون، 

مهامها عرب احلد من الدعاوى املرفوعة اأمامها 
نتيجة اجلهل بالقانون، كما يخلق بيئة خالية 
من اجلرائم وجمتمعًا نبيًل يف �سلوك اأفراده، 
بــجــانــب اأن الــوعــي الــقــانــوين يــعــزز الــوئــام 
ويوطد  والف�ساد  اجلرمية  وينافح  املجتمعي 
قيم النزاهة وال�سفافية ويحد من ال�سلوكيات 
لل�ستثمارات  بيئة جاذبة  كما يخلق  اخلاطئة 

وتدفق روؤو�س االأموال.
ــــاإن املــجــتــمــع حمــتــاج   ويف هــــذا الــ�ــســيــاق ف
بحقوقه  والتعريف  التوعية  مــن  مــزيــد  اإىل 
وواجباته عرب توعية اأفراده قانونيًا الإدراكهم 
للحد االأدنى من االأنظمة والقوانني التي ت�سهل 
القانونية  وواجباتهم  حقوقهم  معرفة  عليهم 
ت�سدرها  التي  املتلحقة  االأنظمة  ومواكبة 
احلياة  متطلبات  اأن  بجانب  املعنية،  اجلهات 
وتداخل م�سالح االأفراد يقت�سي ذلك. وهنالك 
حقوق كثرية كفلتها االأنظمة والقوانني الأفراد 
ين�سرها  مــن  اإىل  حتــتــاج  اأنــهــا  بيد  املجتمع 
االأفراد عنها، وغالبًا ما يوؤدي  ويقوم بتوعية 

اأن  كما  �سياعها،  اإىل  احلــقــوق  بتلك  اجلــهــل 
الذي  بالقانون  االأفـــراد  معرفة  عــدم  خطورة 
الف�ساد  ا�ستفحال  اإىل  تـــوؤدي  حقوقهم  يكفل 
تلك  على  احل�سول  �سبيل  يف  والع�سوائية 
فقد  لذا  ال�ستيفائها،  املثلى  واالآليات  احلقوق 
املــبــادرة  الــواعــيــة  ال�سريحة  على  لــزامــًا  كــان 
جوانبها،  كــافــة  مــن  احلــقــوق  بتلك  للتعريف 
�سيادة  لب�سط  كافية  غري  وحدها  فالت�سريعات 
حتقيق  مبفردها  مبقدورها  ولي�س  القانون 
اإذا  �ساحبها وعي قانوين  اإال  فل�سفة القانون 

جمتمعي. 
وميكن توظيف و�سائل االإعلم املختلفة خا�سة 
وال�سحف  االجــتــمــاعــي  الــتــوا�ــســل  من�سات 
ــــدارات الــقــانــونــيــة  املــكــتــوبــة بــجــانــب االإ�ــــس
والــدرا�ــســات  الــبــحــوث  لن�سر  املتخ�س�سة 
املدين  املجتمع  ملنظمات  كما ميكن  القانونية، 
بجانب  القانونية،  الثقافة  رفــد  يف  االإ�سهام 
يف  الثقافة  لتلك  الرئي�سية  املــبــادئ  اإدخــــال 
املــنــاهــج الــدرا�ــســيــة واإقــامــة نـــدوات وور�ــس 

عمل عن اأهم امل�ستجدات القانونية، كما ُيناط 
ت�سدرها  التي  االأنظمة  تب�سيط  بالقانونيني 
بجانب  بها،  املــواطــن  الإملـــام  املعنية  اجلــهــات 
من  باملحامي  اال�ستعانة  ثقافة  ن�سر  اأهمية 
النظام  يتطلبه  مــا  كــل  يف  املــواطــنــني  جــانــب 
اإىل  للو�سول  االأخرى،  الدول  بقية  على غرار 
جمتمع املواطن القانوين احلري�س دومًا على 
كافة  يف  وا�ست�سحابه  القانون  احرتام  اإعلء 

�سوؤون ومتطلبات حياته. 
باحثة وكاتبة �شعودية  

على  احلــ�ــســول  وجـــوب  ال�سابق  ملقالنا  ا�ستكماال 
ـــة والــتــقــيــد بــالــ�ــســوابــط تــفــاديــًا  تــرخــيــ�ــس املـــزاول
مبا   - املقدرة  املالية  الغرامة   -1 التالية:  للعقوبات 
ال يزيد على مليون ريال، وحتدد اللئحة املخالفات 
وال�سوابط  واالإجـــــراءات  الــغــرامــة،  لهذه  املوجبة 
ال�سادر  الــقــرار  من  التظلم  ويجوز  بذلك،  املتعلقة 
يومًا  �ستني  خلل  االبتدائية  اللجنة  اأمام  الهيئة  من 
البث  اإيقاف   -2 بالقرار.  املخالف  اإبــلغ  تاريخ  من 
ملقت�سيات  -وفــقــًا  ــا  احــرتازيًّ الرتخي�س  تعليق  اأو 
يف  يومًا  �ستني  على  تزيد  ال  مدة  العامة-  امل�سلحة 
حالة خمالفة اأي من اأحكام النظام واللئحة، على اأنه 
يجوز ملن نفذ بحقه اإجراء االإيقاف اأو التعليق التظلم 
اأمام اللجنة اال�ستئنافية خلل خم�سة ع�سر يومًا من 
تاريخ اإبلغه بذلك، وعليها اأن تبت يف التظلم خلل 
مدة ال تتجاوز خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ تقدميه. 

3- حجز االأجهزة واملعدات واالأدوات حمل املخالفة 
للإجراءات  وفقًا  فيها؛  البت  حني  اإىل  �سبطها،  عند 

النظامية اللزمة يف هذا ال�ساأن.
اأحكام  خمالفات  يف  النظر  االبتدائية  اللجنة  تتوىل 
اأ  كاالتي:  فيه  الــواردة  العقوبات  وتطبيق  النظام، 
الذي يرتكب -خارج  ال�سعودي  النظر يف خمالفة   -
واإيــقــاع  النظام،  اأحــكــام  خمالفات  مــن  ـــا  اأيًّ اململكة- 
عقوبة منا�سبة. ب - النظر يف التظلمات التي يقدمها 
الهيئة.  مــن  الــ�ــســادرة  الــقــرارات  على  الــ�ــســاأن  ذوو 
ال�سادر  القرار  ت�سمني  االبتدائية  للجنة  يجوز   -3
القطعية  اكت�سابه  بعد  ن�سره  على  الن�س  بالعقوبة 
ت�سدر  حملية،  �سحف  ثلث  يف  املخالف  نفقة  على 
اإقامته، فاإن مل تكن هناك  اإحداها على االأقل يف مقر 
�سحيفة  ففي  فيها،  يقيم  التي  املنطقة  يف  �سحيفة 

ت�سدر يف اأقرب منطقة.

التظلمات  يف:1-  النظر  اال�ستئنافية  اللجنة  تتوىل 
اللجنة  قـــــرارات  عــلــى  ــاأن  ــ�ــس ال ذوو  يــقــدمــهــا  ــتــي  ال
ايقاف  �ــســاأن  يف  الهيئة  ت�سدره  مــا  االبــتــدائــيــة.2- 
وت�سدر  ـــا،  احـــرتازيًّ الرتخي�س  تعليق  اأو  الــبــث، 
غري  نهائية  وتكون  االأقــل،  على  باالأغلبية  قراراتها 

قابلة للطعن اأمام اأي جهة اأخرى.
اأو  عقوبة  للنظام  املخالف  املحتوى  �ساأن  يف  تتخذ 
على  تزيد  ال  -غــرامــة  التالية:  العقوبات  مــن  اأكــر 
املهنة  مــزاولــة  عــن  ــقــاف  -االإي ريـــال.  مليني  ع�سرة 
 - الرتخي�س.  -اإلغاء  اأ�سهر.  �ستة  على  تزيد  ال  ملدة 
ا�ستعادة  املعجل،  بالنفاذ  م�سمولة  الغرامة  حت�سيل 
املخالفة.  نتيجة  املخالف  عليه  ح�سل  مايل  عائد  اأي 
-ت�ساعف الغرامة املحكوم بها اأو املقررة حال تكرار 
خلل  ت�سحيحها  عدم  اأو  ا�ستمرارها،  اأو  املخالفة، 

املهلة املحددة.

�سرورة  واالإعــلمــيــني  االعـــلم  على  ن�سدد  واأخـــريًا 
وطرق  ال�سحيحة  باالأهداف  التم�سك  على  احلر�س 
مبا  واملجتمع  الــفــرد  على  ايــجــابــًا  للتاأثري  عر�سها 
يحقق اال�ستقرار النف�سي واالجتماعي واالقت�سادي، 
على  بها  املناط  واالجتماعي  املهني  الواجب  لتاأدية 

اأكمل وجه.
حمامية

د. جواهر بنت عبد العزيز النهاري

@J_alnahari

على  عاماِن  مر  الن�ساء،  ككل  لي�ست  �سيدة  رحيل  على  عاماِن  ومر 
حياة  يف  فقد  اأعظم  على  عاماِن  مر  االأمهات،  ككِل  لي�ست  اأٍم  رحيل 
كل ابن وبنت، عاماِن مرا كلمِح الب�سِر على رحيل "�سيدة الن�ساء، 
واأم اجلميع"، عاماِن مرا على رحيل �سيدة عظيمة، عا�ست �ساخمة 
وماتت �ساخمة، عا�ست قوية ورحلت اأقوى، تعبْت فلم ُتظِهر التعب، 

ف املعاناة. مر�سْت فلم ُتبِد االأمل، عانْت فلم تك�سِ
مر عاماِن على رحيِل �سيدٍة كانت ال�سكينة تلفها وكان الوقار يظللها، 
دًا يق�سده  كان منزلها �سكينة تهفو اإليه قلوب كثرية، كان بيتها مق�سِ
والرعاية  االحتواء  ليجدوا  اإليها  ياأتون  قريبها،  قبل  القربى  بعيُد 

وال�سكينة والطماأنينة.
كانت االأم واالأب لكل من حولها من اأبناء وبنات، اأحفاٍد وحفيدات، 
من  وكل  حولها،  من  حوا�َس  يلِطُف  بل�سمًا  كانت  وقريبات،  اأقــارب 
يدلف دارها، كانت م�ستودع اأ�سرارهم واأ�سرارهن، كانت بيت خربة 

ومركز م�سورة.
مر عامان على رحيل �سيدة كانت وكانت وكانت، ولكنها رحلت. 

امليلدي �سدحْت ممرات  اأغ�سط�س من عام ع�سرين  الثالث من  يف 
�سليمان احلبيب بربيدة باخلطُب اجلليل، عندما توقف  م�ست�سفى 
قلب اأم عظيمة خلدت اإىل �سكينة اأبدية، وحانت �ساعة الرحيل اإىل 

حياة اأخروية.
يف ذلك اليوم وحتديدًا يف احلادية ع�سرة �سباحًا و�سٍت وخم�سني 
دقيقة توقفت كل اأجهزة اجل�سم، فقد حانت �ساعة حلاق �سيدة جليلة 

برفيق درب لها �سبقها بعقود.
فقد االأبوين يا �سادة اأمره عظيم، وخطبه ج�سيم، ال ي�ستوعبه اإال من 

مرت به مثل هذه االأحداث العظيمة.
طفٍل  اإىل  فيتحول  والديه  يفقد  اأن  اإىل  رجــًل  يكون  املــرء  اإن  يقال 
ُيفِرُغ  ق�سّية  زاويــة  يف  فينزوي  الــدمــوع،  وتهزه  البكاء،  يهزمه 

دموعُه وينُر بكاءُه.
"اإذا رحل االأب �سقط عمود البيت، واإذا رحلت االأم  قلت ذات مرة: 
تهاوى البيت باأكمله"، فاللهم ارحم من رحل من والدينا واغفر لهم، 

واأطل على الطاعة اأعمارنا واأعمار من ال زال يتمتع باحلياة.

ومر عامان
اإبراهــيم العقــيلي

@ogaily_wass

صوت العقل
فاطمة نهار يو�شف @fatimah_nahar

التفاوؤل  نهر  على  نفتحها  نوافذ  االأمنيات 
وحــدائــق االأمــــل واألـــــوان الــفــرح وممـــرات 
ال�سعادة وطرقات النجاح، لذلك جند اأن لكل 
منا اأمنياته اخلا�سة التي تختلف عن االآخر، 
وهي بوابات حلياة جديدة واآمال عري�سة ، 
لي�ست  االأمنيات  بع�س  اأن  ندرك  اأن  وعلينا 
م�ستحيلة لكن مل يحن وقتها بعد، واالأجمل 
اأن نرفعها لرب ال�سموات ليحقق لنا خريها 

وي�سرف عنا �سرها.
متثل  اأمــنــيــات  عــن  عــبــارة  حياتنا  م�سرية 
يف  حياتنا،  مــراحــل  مــن  مرحلة  اأمنية  كــل 
نح�سل  اأن  تتجاوز  ال  اأمنياتنا  الطفولة 
لــلــعــب والــلــهــو تتلوها  اأكــــرب  عــلــى فــر�ــســة 

مراحل  واإكمال  املدر�سة  يف  النجاح  اأمنية 
تكرب  ذلــك  وبعد  واجلامعي  الــعــام  التعليم 
االأمنيات للوظيفة وتكوين االأ�سرة بالزواج 
االأبناء وتاأمني م�ستقبلهم بال�سكن  واإجناب 
وتختتم  الــكــرمي  العي�س  وتــوفــري  املــريــح 
باأمنية ح�سن اخلتام والفوز بجنة عر�سها 

ال�سموات واالأر�س.
هنا  نــافــذة  لــنــا  تنفتح  كــلــه  هـــذا  خ�سم  يف 
اأو  نف�سها  فر�ست  الأمــنــيــات  هناك  ونــافــذة 
بــوابــات  لتكون  مــتــاأخــرًا  اأهميتها  ــا  ــن اأدرك
نوافذ  نغلق  اأال  فعلينا  لنا  دائــمــة  �ــســعــادة 
االأمنيات ون�ستمر يف فتح النوافذ ون�سعى 
الب�سرية،  وال�سعادة  اخلري  ليعم  لتحقيقها 

وعلينا اأن نو�سع دائرة االأمنيات فكما ُيقال 
"ما تفكر فيه ينجذب لك"، فمن منا ال يتمنى 
يجد  واأن  املعمورة  اأرجــاء  ال�سلم  يعم  اأن 
اجلميع  يح�سل  واأن  يومهم  قــوت  اجلميع 
على الرعاية الطبية واالجتماعية واأن ننبذ 
ونعي�س  والعن�سرية  واالإرهـــاب  التطرف 
بــاأمــنــيــة احلـــب واخلـــري والــعــطــاء واالأمـــن 

واالأمان للجميع.
فقط اأطلقوا العنان للأمنيات الطيبة لنح�سد 
تذلل  بــال  وراحـــة  �سعادة  اليانعة  ثمارها 
االأمــل  وتخلق  النجاح  وت�سنع  ال�سعاب 
ب�سعادة  لكم  االأمنيات  كل  االآمـــال،  وحتقق 

دائمة واأمنيات تتحقق.

ال تغلقوا نوافذ األمنيات
نايف جابر الربقاين  @naifalbrgani

جنود عبد اهلل قا�شم

@NUJOODQASSIM

عالية  بــقــدرات  نتمتع  اأننا  فيه  �سك  ال  مما 
وامكانات عظيمة وهبها الله لنا، ومن اهم 
العقل ووظائفه  قــوة  هــي  االمــكــانــات  هــذه 
وتطوره ومنوه االبداعي، حيث ان العقل 
هو امل�سوؤول االول عن ترجمة كل ما نقوم 
االع�ساب  من  �سل�سلة  من  يتكون  وهو  به، 

املعقدة التي متتلك قدرات كبرية جدا. 
التي  واملــواقــف  املعلومات  العقل  ويخزن 
مير بها الفرد منا ويعود ليرتجمها وتظهر 
تفكرينا  طريقة  ان  حيث  �سخ�سياتنا  على 
ــتــي نحملها  ال االفـــكـــار  مـــن  هـــي خمــــزون 
ونت�سرف على هذا النحو يف حياتنا عامة 

مع  التعامل  يف  ونتدرج  ونتطور  ونتعلم 
املواقف 

امر  وهــذا  حتما  نف�سل  االحيان  بع�س  يف 
البد من ان منر به ونعود ادراجنا من جديد 
لنحاول مرة اخرى ولكن ماذا يقول �سوت 
انــنــا يف بع�س االحــيــان  ــد جنــد  ق عــقــلــك؟ 
عــلــى بــعــد خــطــوة واحــــدة مــن الــنــجــاح اال 
هذا  لنا  ي�سبب  مما  ن�سل  وال  نرتاجع  اننا 

اإحباًطا كبرًيا يف ذواتنا. 
ــى تــخــزيــن املــعــلــومــات  ــعــقــل عــل يــعــمــل ال
واملـــواقـــف والــ�ــســدمــات ويف حمــاوالتــنــا 
لنا  ويهم�س  العقل  �سوت  يظهر  اجلــديــدة 

ان نتوقف عن اال�ستمرار كطريقة حلمايتنا 
من الف�سل مرة اخرى، ولكن يجب ان نكون 
واعـــني جـــدا لــهــذه املــرحــلــة ويــجــب علينا 
واال�ستمرار  املحبط  ال�سوت  هــذا  جتاهل 
يف  تخزينه  مت  ما  مراجعة  وعلينا  فقط.  
جميع  من  التخل�س  علينا  انه  حيث  العقل 
وهي  العقل  يف  املخزنة  ال�سلبية  االفــكــار 
لنا من خلل مقابلة  قد تكون املعيق االول 
ايجابية  بفكرة  خمــزنــة  �سلبية  فــكــرة  كــل 
التي  ال�سيئة  االفكار  جميع  مع  وتكرارها 
نوده  ما  حتقيق  على  واال�ــســرار  تواجهنا 

وعدم اال�ست�سلم ابدا.
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اتفاقيات تعاون ومنصات ومواقع عرض 

حضور قوي للمنتجات السعودية في المتاجر الكبرى
الريا�ض - البالد

اأجـــل تــعــزيــز حــ�ــســور املــنــتــجــات املحلية  مــن 
 ، املحلية  االأ�ـــســـواق  داخـــل  ــــادة رواجــهــا  وزي
وقعت هيئة تنمية ال�سادرات ال�سعودية ممثلًة 
اتفاقيات  ال�سعودية"  يف  "�سنع  بــرنــامــج 
التجزئة  متاجر  كــرى  مــع  م�سرتكة  تــعــاون 
ومواقع  من�سات  تخ�سي�س  بهدف  اململكة  يف 
لعر�س ال�سلع الوطنية املطبقة لهوية "�سناعة 

�سعودية".
اململكة  املــحــلــيــة يف  املــتــاجــر  كـــرى  وبـــــداأت   
التوزيع  نــقــاط  داخـــل  م�ساحات  بتخ�سي�س 
باإبراز املنتجات الوطنية  لها  التابعة  والفروع 
مع  بال�سراكة  وذلــك  �سعودية،  �سناعة  بهوية 

برنامج "�سنع يف ال�سعودية".
املعدنية رئي�س  ال�سناعة والــروة  اأكــد وزيــر   
جمل�س اإدارة هيئة تنمية ال�سادرات ال�سعودية 
ــارتــه  ــنــدر بـــن اإبـــراهـــيـــم اخلـــريـــف خـــال زي ب
اإبراز  اأهمية  بالريا�س  التجزئة  متاجر  لكرى 
االأولــويــة،  واإعــطــاءهــا  ال�سعودية،  املنتجات 
جزًءا  ُتعد  الكرى  التجزئة  متاجر  اأن  معترًا 
املحلي،  املحتوى  قيمة  تعظيم  رحلة  من  مهًما 
يف  الوطنية  املنتجات  ورواج  انت�سار  وزيــادة 

ال�سوق املحلية.

 تنوع اقت�صادي
الــوطــنــيــة  املــنــتــجــات  اأن  ـــح اخلـــريـــف  واأو�ـــس
املعرو�سة يف بع�س متاجر التجزئة باالأ�سواق 
من  اأكــر  بني  من   %  70 ن�سبتها  ت�سل  املحلية 
منظومة  اأن  مــوؤكــًدا  ومنتج،  �سنف  األــف   128
كرى  مــع  تعمل  املعدنية  والـــروة  ال�سناعة 
املتاجر الوطنية، وم�ساعدتها الإيجاد املنتجات 
الــ�ــســعــودي عــر امل�سانع  الــ�ــســوق  مــن داخـــل 
نقاط  يف  تــواجــدهــا  ن�سبة  ـــع  ورف الــوطــنــيــة، 

خال  من  لوج�ستية  حلول  واإيجاد  التوزيع، 
اخلدمات التي تقدمها الهيئة ال�سعودية للمدن 
من  وذلــك  "مدن"  التقنية  ومناطق  ال�سناعية 
اأجل ت�سهيل عملية تخزين املنتجات واإي�سالها 

لاأ�سواق املحلية.
املعدنية،  والــــروة  ال�سناعة  وزيـــر  واأ�ــســار 

يف  الوطنية  املنتجات  اإبـــراز  خطوة  اأن  اإىل 
لتعزيز  كــرى  اأهمية  متثل  املحلية  االأ�ــســواق 
منــو االقــتــ�ــســاد الــوطــنــي وتــنــويــع الــقــاعــدة 
االقت�سادية، موؤكًدا على �سرورة اإعطاء فر�س 
اأكر للمن�ساآت ال�سناعية ال�سغرية واملتو�سطة 
ــنــاعــات الــغــذائــيــة  ـــاج الــ�ــس ـــت الــعــامــلــة يف اإن

رفد  على  اال�ستهاكية  واملنتجات  والدوائية، 
التي  واخلــدمــات  باملنتجات  املحلي  الــ�ــســوق 
املنتجات  ووفــرة  تنوع  يف  ي�سهم  مبا  تقدمها 
الــوطــنــيــة وزيـــــادة رواجـــهـــا داخـــل االأ�ـــســـواق 

املحلية.

 �صراكات م�صتدامة
مــن جــانــبــه، لــفــت الــرئــيــ�ــس الــتــنــفــيــذي لهيئة 
عبد  املهند�س  ال�سعودية  الــ�ــســادرات  تنمية 
على  تــركــز  الــهــيــئــة  اأن  اإىل  الــذكــري  الــرحــمــن 
اخلا�ّس،  القطاع  مع  ال�سراكة  تر�سيخ  اأهمية 

ال �سيما مع كرى متاجر التجزئة لدعم ال�سلع 
�سراكات  وخلق  املحلية  االأ�سواق  يف  الوطنية 
يف  نع  "�سُ برنامج  مظّلة  حتت  معها  م�ستدامة 
من  العديد  يوفر  بــدوره  ــذي  وال ال�سعودية"، 
املُنتجات  ح�سور  لتعزيز  واحلوافز  املبادرات 
قيمتها  ورفع  املُ�ستهدفة  االأ�سواق  يف  الوطنية 
لدى  مف�سًا  خــيــاًرا  وجعلها  بها،  ــزاز  واالعــت
منوهًا  والــدويل،  واالقليمي  املحلي  املُ�ستهلك 
حتقيق  يف  واأهــمــيــتــه  التجزئة  متاجر  بـــدور 

م�ستهدفات الرنامج على كافة االأ�سعدة.
ي�سار اإىل اأن برنامج "�سنع يف ال�سعودية" 

م�ستهدفات  لتحقيق  اأ�سا�سيًا  حمركًا  ُيعد 
روؤية اململكة 2030 االقت�سادية الهادفة اإىل 
الوطني  لاقت�ساد  الدخل  م�سادر  تنويع 
وتعزيز مكانة املنتج ال�سعودي وفقًا الأعلى 
زيــادة  يف  ي�سهم  ممــا  املــوثــوقــيــة،  معايري 
واخلــدمــات  املنتجات  على  ــال  ــب االإق ن�سب 
الــقــطــاع  تــعــزيــز دور  ــتــايل  ــال املــحــلــيــة، وب
االإجمايل ورفع  املحلي  الناجت  اخلا�س يف 
اإجمايل  من  النفطية  غري  ال�سادرات  ن�سبة 
الناجت املحلي غري النفطي اإىل اأكر من 50 

% بحلول عام 2030.

تعظيم قيمة المحتوى المحلي في صناعات الغذاء والدواء

تقرير لـ "أكسفورد إيكونوميكس":

 االقتصاد السعودي يتجاوز التريليون دوالر

 65 مليار ريال استثمارات صناعية أجنبية 

الريا�ض - البالد
"اأك�سفورد  ل�سحيفة  تقرير  توقع 
يــتــجــاوز  اأن  اإيكونوميك�س" 
االقـــتـــ�ـــســـاد الـــ�ـــســـعـــودي حــاجــز 
الرتيليون دوالر للمرة االأوىل هذا 

العام.
واأ�ـــــســـــارت الــ�ــســحــيــفــة الــعــاملــيــة 
الناجت  منــو  اأن  اإىل  املتخ�س�سة 
اإىل %7.5  للمملكة �سي�سل  املحلي 
يف 2022، علمًا باأن �سندوق النقد 
النمو يف  اأن يكون  الدويل يتوقع 

حدود %7.6.
اململكة  "روؤية  اأهـــداف  بــني  ومــن 
ال�سعودية من  ت�سبح  اأن   ،"2030
يف  عامليًا  اقت�سادًا   15 اأكــر  بــني 
حمليًا  ناجتًا  ت�سجل  واأن   ،2030

متوقعًا بـ 1.7 تريليون دوالر.
ال�سريعة  الــتــقــديــرات  واأظـــهـــرت 
للهيئة العامة لاإح�ساء ال�سعودية، 
يـــوم االأحــــد، منــو الــنــاجت املحلي 

لل�سعودية  احلــقــيــقــي  االإجـــمـــايل 
الثاين  الــربــع  يف   %11.8 بن�سبة 
املماثل  بالربع  مقارنة   ،2022 من 

من العام 2021.
االأرقــــام  املــالــيــة   واأعــلــنــت وزارة 
الفعلية للميزانية يف الربع الثاين 
مــن الــعــام احلـــايل، والــتــي ك�سفت 
اإيــرادات جتاوزت 370.3  حتقيق 
مليار ريال، �سملت اإيرادات نفطية 

باأكر من 250 مليار ريال.
وحــقــقــت املــيــزانــيــة الــ�ــســعــوديــة 
يف  ريــال  مليار   78 يقارب  فائ�سًا 
قفزة  من  م�ستفيدة  الثاين،  الربع 
تقارب  بن�سبة  النفطية  االإيـــرادات 
يف  الـــفـــائـــ�ـــس  وجتـــــــاوز   ،  %90
ال�سنة  من  االأوىل  ال�ستة  االأ�سهر 
كانت  بينما  ريــــال،  مــلــيــار   135
امليزانية التقديرية تتوقع فائ�سًا بـ 
90 مليار ريال يف ال�سنة اجلارية 

باأكملها.

الريا�ض- البالد
املعدنية  والــروة  ال�سناعة  وزارة  ك�سفت 
ــمــارات  ــث ــت واال�ــس االأمـــــــوال  روؤو�ــــــس  اأن 
االأجــنــبــيــة اأو املــ�ــســرتكــة متــثــل مــا يــقــارب 
39% من اإجمايل اال�ستثمارات يف القطاع 
ال�سناعي، يف حني ميثل عددها ما ن�سبته 
القائمة  امل�سانع  عــدد  اإجــمــايل  مــن   %15
مايو  �سهر  نــهــايــة  حــتــى  االإنــ�ــســاء  وحتـــت 
املا�سي، وذلك يوؤكد قدرة اململكة على جذب 
اال�ستثمارات النوعية يف خمتلف االأن�سطة 

االقت�سادية.
ذات  امل�سانع  عدد  اأن  الــوزارة  واأو�سحت 
 839 بلغ  اململكة  يف  االأجنبي  اال�ستثمار 

 ،2022 املا�سي  مايو  نهاية  حتى  م�سنعًا 
ــارب 8% مــن اإجـــمـــايل عــدد  ــق ومتــثــل مــا ي
امل�سانع، با�ستثمارات تقدر بـما يزيد على 
امل�سانع  عــدد  يبلغ  فيما  ريـــال،  مليار   65
 %7 ُت�سكل  م�سنًعا   787 قرابة  امل�سرتكة 
ُتقدر  با�ستثمارات  امل�سانع،  اإجمايل  من 
بلغ  حني  يف  ريــال،  مليار   464 من  باأكر 
م�سنًعا،   9،049 الوطنية  امل�سانع  عــدد 
عدد  اإجــمــايل  من   %85 ن�سبته  ما  وت�سكل 
امل�سانع، وبحجم ا�ستثمارات يقدر بـ832 

مليار ريال.
االأجنبية  اال�ستثمارات  اأن  اإىل  واأ�ــســارت 
ال�سناعية  االأن�سطة  مــن  عــدد  يف  تــركــزت 

املعدنية  املــنــتــجــات  ك�سناعة  الرئي�سية 
يليها  م�سنعًا،   157 �سجلت  التي  امل�سكلة، 
ت�سنيع منتجات املعادن الافلزية االأخرى 
منتجات  ت�سنيع  ن�ساط  ثم  م�سنعًا   99 بـ 
املطاط واللدائن بـ 87 م�سنعًا، فيما �سجل 
واملنتجات  الــكــيــمــاويــات  �سناعة  ن�ساط 
�سناعة  ون�ساط  م�سنعًا،   71 الكيماوية 

املنتجات الغذائية بـ 62 م�سنعًا.
ن�ساط  يف  االأجنبية  اال�ستثمارات  وجاءت 
م�سنعًا،   60 بـــ  القاعدية  الــفــلــزات  �سنع 
 55 بـ  واملعدات  االآالت  �سنع  ن�ساط  وجاء 
م�سنعًا، فيما �سجل ن�ساط �سنع االأثاث 53 
م�سنعًا ثم ن�ساط �سنع املعدات الكهربائية 

نــ�ــســاط  ــنــعــًا، يف حـــني جــــاء  مــ�ــس ــــ 45  ب
ال�سناعات التحويلية اأخريًا بـ 28 م�سنعًا.
والـــــروة  الــ�ــســنــاعــة  وزارة  ــــارت  واأ�ــــس
ت�سكل  ال�سغرية  امل�سانع  اأن  اإىل  املعدنية 
اال�ستثمارات  اإجمايل  من  االأكــر  الن�سبة 
تليها   ،%54 بنحو  القطاع  يف  االأجنبية 
بينما   %39 بن�سبة  املتو�سطة  امل�سانع 
جاءت امل�سانع الكبرية بن�سبة 7%، موؤكدة 
الن�سبة  على  ت�ستحوذ  الريا�س  منطقة  اأن 
الكرى من اإجمايل عدد امل�سانع االأجنبية 
منطقة  تليها  م�سانع،   410 بـ  اململكة  يف 
مكة بـ 196 م�سنعًا، ثم املنطقة ال�سرقية بـ 

170 م�سنعًا.

 انتظام سداد القرض العقاري المدعوم

 وفرة موسم الروبيان بالشرقية

زيادة القروض المصرفية

الريا�ض - البالد
ن�سبة  اأن  العقارية،  التنمية  �سندوق  اأو�سح 
العقاري  الــقــر�ــس  بــرنــامــج  م�ستفيدي  تعر 
انطاقة  منذ   ،%  0.23 تــتــجــاوز  مل  ــوم  ــدُع امل
الرنامج يف يونيو 2017م حتى نهاية الربع 

االأول من العام اجلاري 2022م.
الدعم  م�ستفيدي  انــتــظــام  الــ�ــســنــدوق،  واأكـــد 
العقاري  التمويل  اأق�ساط  �سداد  يف  ال�سكني 
وموؤ�س�سات  البنوك  مــن  التمويلية  للجهات 
البنك  دور  اأن  اإىل  م�سريًا  املعتمدة،  التمويل 
التنظيمية  البيئة  تعزيز  ال�سعودي  املركزي 

والت�سريعية لقطاع التمويل العقاري باململكة، 
واملمكنات  ال�سكني،  الدعم  الئحة  اإىل  اإ�سافة 
التي وفرها برنامج "�سكني" التي اأ�سهمت يف 

انخفا�س ن�سبة تعر امل�ستفيدين.
واأفاد اأنه يتم اإيداع الدعم ال�سكني يف موعده 
املحدد �سهريًا بتاريخ 24 من كل �سهر ميادي 
�سعيًا  وذلــك  ال�سهرية،  الــرواتــب  ـــداع  اإي قبل 
لتحقيق م�ستهدفات برنامج االإ�سكان، للو�سول 
برفع ن�سبة التملك اإىل 70 %، وتوفري احللول 
بناء  م�ستدام عر  ب�سكل  والتمويلية  ال�سكنية 

االأنظمة والت�سريعات الداعمة.

الدمام - البالد
املنطقة  يف  االأ�ــســمــاك  بــيــع  اأ�ـــســـواق  ت�سهد   
اجلاري  للمو�سم  الروبيان  يف  وفرة  ال�سرقية 
بتاريخ  وينتهي  اأ�سهر  �ستة  ملدة  ي�ستمر  الذي 
مراكب  عـــودة  بعد  وذلـــك  الــقــادم،  يناير   31
فر�سة  كل من  "اللن�سات" اإىل  الكبرية  ال�سيد 

اجلبيل والقطيف ودارين.
 وميثل مو�سم ال�سيد هذا العام فر�سة كبرية 
العديد من  للبائعني واملت�سوقني نظرًا لدخول 
يف  تواجدوا  الذين  والعاملني  ال�سيد  مراكب 
ال�سابقني  العامني  مع  باملقارنة  وذلك  املنطقة 

ب�سبب جائحة كورونا.

احلجم  بح�سب  الــروبــيــان  اأ�ــســعــار  ومتــايــزت 
 16" الــواحــد  املــن  �سعر  و�سل  حيث  والــلــون 
 250 اإىل  ال�سغري  احلــجــم  للروبيان  كيلو" 
الكبري  احلــجــم  �سعر  و�ــســل  حــني  يف  ريــــال، 
�سيادون  واأكــد  الواحد.  للمن  ريــال   550 اإىل 
واملــيــاه  الــبــيــئــة  وزارة  قــــرار  اأن  ــعــون  ــائ وب
اأ�سهر  �ستة  الــروبــيــان  �سيد  مبنع  ــزراعــة  وال
للتكاثر  للروبيان  فر�سة  يعطي  عــام  كــل  مــن 

واال�ستدامة واملحافظة عليه لاأجيال القادمة.
املا�سي  للمو�سم  الــروبــيــان  اإنــتــاج  وو�ــســل    
العربي  اخلليج  �سواحل  خمتلف  يف  2021م 

15567طن بزيادة منو تبلغ 1757 طن.

جدة - البالد
البنك  عن  ال�سادرة  ال�سهرية  الن�سرة  اأظهرت 
املقدمة  القرو�س  ارتفاع  ال�سعودي،  املركزي 
ــعــوديــة، اإىل  ــ�ــس ــنــوك واملـــ�ـــســـارف ال ــب مـــن ال
والقطاع  املالية  غــري  احلكومية  املوؤ�س�سات 
يونيو،  �سهر  بنهاية   %  14 بن�سبة  اخلــا�ــس 
لت�سل اإىل 2308 مليارات ريال مقارنة بنحو 
2022 مليار ريال خال الفرتة نف�سها من العام 

املا�سي 2021.

ووفًقا لـ "�ساما" فقد ارتفعت القرو�س املقدمة 
للقطاع  ال�سعودية،  واملــ�ــســارف  البنوك  مــن 
اخلا�س بنهاية �سهر يونيو لت�سل اإىل 2206 
ـــدره %14،  ـــك بــارتــفــاع ق ـــال وذل مــلــيــارات ري

مقارنة بالفرتة نف�سها من عام 2021.
للموؤ�س�سات  املــمــنــوحــة  ــقــرو�ــس  ال وبــلــغــت 
احلكومية غري املالية نحو 102.1 مليار ريال 
بالفرتة  مقارنة   %  16 قدرها  بن�سبة  مرتفعة   ،

نف�سها من عام .2021
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الحوثي مستمر في خروقات الهدنة

عدن - البالد   

االجتماع  لعقد  اأممــيــة  حتــ�ــســرات  جتــري 

امل�سرتكة  الع�سكرية  التن�سيق  للجنة  الرابع 

احلوثي  وميلي�سيا  اليمنية  احلكومة  بــن 

ا�ستكمل  بينما  االأردنية عمان،  العا�سمة  يف 

اخلــا�ــص  للمبعوث  الــعــ�ــســكــري  امل�ست�سار 

العميد  لليمن،  املتحدة  لــ�أمم  العام  ل�أمن 

والتي  اليمن،  اإىل  زيارته  هايوارد،  اأنتوين 

مكتب  اأكــد  اإذ  ل�جتماع،  للتح�سر  هدفت 

هــايــوارد  اإن  اليمن،  اإىل  االأممـــي  املبعوث 

جلنة  مــن  ممثلن  مــع  بــّنــاءة  مناق�سات  عقد 

عن  اآخــريــن  وممثلن  الع�سكرية  التن�سيق 

فيها  مبــا  وتــعــز،  و�سنعاء  عــدن  يف  االأمـــن 

احلوبان.

امل�ست�سار  مــّكــنــت  الـــزيـــارة  اأن  اإىل  ولــفــت 

الــعــ�ــســكــري مــن فــهــم اأو�ـــســـح لــلــو�ــســع على 

الرابع  ل�جتماع  والتح�سر  الواقع،  اأر�ص 

عّمان،  يف  الع�سكرية  التن�سيق  للجنة  املقبل 

فيما  االجتماع،  لعقد  حمدد  موعد  ذكر  دون 

امل�ست�سار  �سم�سان،  نبيل  تعز  حمافظ  اأبلغ 

يف  لقائه  خ�ل  االأممــي  للمبعوث  الع�سكري 

باملقرتح  اليمنية،  احلكومة  بتم�سك  تعز، 

لفتح  الــدويل  املجتمع  من  املــدعــوم  االأممــي 

اإىل  رئي�سيا  طريقا  ي�سمل  والـــذي  الــطــرق، 

بديلة،  مقرتحات  اأي  ورفــ�ــص  تعز،  مدينة 

ميلي�سيا  ل�سالح  جــديــدة  تــنــازالت  تت�سمن 

احلــوثــي الــتــي حتــا�ــســر املــديــنــة مــنــذ نحو 

ــنــوات. واأعـــــرب حمــافــظ تــعــز عن  �ــســبــع �ــس

اأ�سفه لعدم اإحراز اأي تقدم يف ملف الطرق، 

جراء رف�ص ميلي�سيا احلوثي كل املقرتحات 

االأممية بهذا اخل�سو�ص، وحماولة االلتفاف 

وتوا�سل  اجلانب.  اأحادية  بتحركات  عليها 

العدائية  اأعمالها  ت�سعيد  احلوثي  ميلي�سيا 

�سد املدنين يف تعز، وترف�ص رفع احل�سار 

وفــتــح طـــرق املــديــنــة املــحــا�ــســرة مــنــذ �سبع 

�سنوات، وا�ستمرار اخلروقات للهدنة ت�سبب 

يف �سقوط ع�سرات القتلى واجلرحى بينهم 

منظمة  حذرت  ذاته،  ال�سياق  ويف  مدنيون. 

االإن�سانية  الهدنة  انهيار  خطر  من  حقوقية 

التي ترعاها االأمم املتحدة يف اليمن، جراء 

ا�ستهداف  يف  احلوثين  ميلي�سيا  ا�ستمرار 

عليها  تفر�ص  التي  تعز  املدنين، خا�سًة يف 

حــ�ــســارًا خــانــقــًا مــنــذ نــحــو �سبع �ــســنــوات. 

واحلريات،  للحقوق  "�سام"  منظمة  وقالت 

ميلي�سيا احلوثي  ا�ستمرار  اإن  لها،  بيان  يف 

اآخرها  كــان  والتي  اخلــروقــات،  ارتكاب  يف 

يف  اثنن  مدنين  ا�ستهدفت  قن�ص  عمليتي 

تعز املحا�سرة، يهدد بانهيار الهدنة، م�سرة 

اأقــل  بعد  تــاأتــيــان  القن�ص  حــادثــتــي  اأن  اإىل 

بر�سا�ص  مدنين  وفــاة  على  �ساعة   48 من 

ث�ثة  مرور  بعد  واأي�سًا  احلوثي،  ميلي�سيا 

اأيــام فقط من اإعــ�ن املبعوث االأممــي متديد 

واأورد  اإ�سافين.  ل�سهرين  االأممية  الهدنة 

البيان باأن ميلي�سيا احلوثي ت�سعى من خ�ل 

�سروطها،  �سقف  رفــع  اإىل  اخلــروقــات  هــذه 

واحل�سول على مكا�سب �سيا�سية حتت مربر 

واأن  �سيما  ال  واقت�سادية"  اإن�سانية  "مزايا 
هناك اإ�سرارا دوليا على اإجناح التهدئة يف 

حتقيق  يف  االأوىل  الهدنة  ف�سل  رغم  اليمن، 

اأهم بنودها وهو رفع احل�سار عن تعز، التي 

يحا�سرها احلوثيون منذ عام 2016.

ل�سرورة  الـــدويل  املجتمع  املنظمة  ودعــت 

للمدنين،  الكاملة  احلماية  وتوفر  التدخل 

اإنهاء  على  ال�سراع  اأطـــراف  كافة  واإجــبــار 

وت�سكيل  املدنين  بحق  املتكررة  االنتهاكات 

جلــنــة تــقــ�ــســي حــقــائــق يف تــداعــيــات هــذه 

رقابة  جلنة  بت�سكيل  مطالبة  االنــتــهــاكــات، 

عليها  ت�سرف  الهدنة،  اتفاق  حلماية  دولية 

دول حمايدة، كخطوة اأوىل متهيدًا للخروج 

الــ�ــســراع  ــاء حــالــة  ــه اإن نــهــائــي ي�سمن  بــحــل 

امل�ستمرة، واإر�ساء �س�م دائم يف اليمن.

مقتل  �سابق،  وقت  يف  حقوقي  مركز  واأعلن 

يف  طف�ن  بينهم  مدنين  خم�سة  واإ�ــســابــة 

ميلي�سيا  بــنــران  املــحــا�ــســرة  تــعــز  مــديــنــة 

االأممي متديد  املبعوث  اإع�ن  منذ  احلوثي، 

ل�سهرين  اليمن  يف  الثالثة  للمرة  الــهــدنــة 

 THRCاآخرين. وقال مركز تعز احلقوقي

اإنــه وثــق على مــدى اأربــعــة اأيــام منذ اإعــ�ن 

متديد الهدنة، مقتل اثنن من املدنين )م�سن 

طفل،  بينهم  اآخرين  ث�ثة  واإ�سابة  وطفل( 

ا�ستهدافهم  مت  ال�سحايا  جميع  اأن  اإىل  الفتا 

من قبل قنا�سة جماعة احلوثي التي ت�ستمر 

بــفــر�ــص حــ�ــســار مــطــبــق عــلــى مــديــنــة تعز 

والــ�ــســوارع  ال�سكنية  االأحــيــاء  وا�ستهداف 

واالأ�ــــســــواق املــزدحــمــة بــقــذائــف املــدفــعــيــة 

ونران القنا�سة.

كييف - البالد   

الدول،  بن  ال�سراعات  لتاأجيج  دائما  طهران  تتدخل 

اأن  اإىل  اأ�ساروا  اأوكرانيون  م�سوؤولون  اأكده  ما  وهو 

م�سلحة ميكن  اإيرانية  تلقت طائرات م�سرة  مو�سكو 

اأن توؤثر على احلرب الدائرة ب�سكل كبر.

فــولــودميــر  االأوكــــــراين  الــرئــيــ�ــص  م�ست�سار  وقــــال 

زيلين�سكي األيك�سي اأري�ستوفيت�ص، اإن طهران اأر�سلت 

م�سيفا:  رو�سيا،  اإىل  طيار  بــدون  طائرة   46 بالفعل 

"وفًقا لبع�ص التقارير يبدو اأن ا�ستخدامها قد لوحظ 
قمر  ال�ــســتــخــدام  تخطط  رو�ــســيــا  اأن  كــمــا  بالفعل"، 

�سناعي اإيراين جديد �ست�سرف على اإط�قه للتج�س�ص 

املعلومات  جمع  وحت�سن  االأوكــــراين  اجلي�ص  على 

الــتــعــاون  تعميق  اإىل  اإ�ـــســـارة  يف  اال�ــســتــخــبــاراتــيــة، 

"ذا  �سحيفة  لتقرير  وفــقــا  البلدين،  بــن  الع�سكري 

فيما  الربيطانية،   The Telegraph تليغراف" 

ال�سناعي،  القمر  الإط�ق  الرو�ص  املهند�سون  ي�ستعد 

يحمل ا�سم "اخليام"، اإىل الف�ساء من من�ساأة االإط�ق 

بايكونور يف كازاخ�ستان غدا. 

واأثار احتمال ا�ستخدام رو�سيا واإيران لقمر �سناعي 

للتج�س�ص على الدول خماوف الغرب، وقد يهدد اإحياء 

والذي   2015 عام  اإيــران  مع  املــربم  النووي  االتفاق 

دونالد  ال�سابق،  االأمــريــكــي  الرئي�ص  عهد  يف  انــهــار 

اأنــه من خــ�ل دمج  التقرير  اأو�ــســح  ترمب، يف وقــت 

برو�سيا،  اخلا�سة  االأ�سلحة  توريد  نظام  يف  طهران 

يقوم الكرملن ببناء حتالف يدعم حربه يف اأوكرانيا.

اأوكرانيا،  الرو�سية يف  الع�سكرية  العملية  وتتوا�سل 

مــواقــع  الــرو�ــســي يف �ــســرب  ي�ستمر اجلــيــ�ــص  حــيــث 

االأوكــرانــيــة  الع�سكرية  التحتية  والــبــنــيــة  ــوات  ــق ال

الدعم  كييف  تتلقى  فيما  دونبا�ص،  اأرا�سي  وحترير 

دعا  فيما  الــغــربــيــة،  الــقــوى  مــن  الع�سكري  والــعــتــاد 

رد  اإىل  زيلين�سكي  فولودمير  االأوكـــراين  الرئي�ص 

دويل اأقوى جتاه ما و�سفه بالتعدي الرو�سي النووي 

وهي  النووية،  للطاقة  زابوريجيا  حمطة  ق�سف  بعد 

االأكرب يف اأوروبــا. وقال على "تويرت" اإنه دعا خ�ل 

�سارل  ـــي  االأوروب املجل�ص  رئي�ص  مع  هاتفية  مكاملة 

النووية  ال�سناعة  على  عقوبات  فر�ص  اإىل  مي�سيل 

�سركة  وقالت  الرو�سي.  النووي  والوقود  الرو�سية 

اإنرجواتوم احلكومية االأوكرانية للطاقة النووية اإن 

الرو�سية  القوات  ق�سفت  حن  اأ�سيب  العاملن  اأحــد 

وهي  الــنــوويــة،  للطاقة  زابــوروجــيــا  حمطة  جمـــددًا 

على  الرو�سية  القوات  وا�ستولت  اأوروبــا.  االأكرب يف 

احلــرب  مــن  االأوىل  املرحلة  يف  زابــوروجــيــا  حمطة 

واأ�سابت  اأوكــرانــيــون.  فنيون  يديرها  زال  ما  ولكن 

القذائف خط كهرباء عايل اجلهد اجلمعة املا�سي يف 

اإىل  العمل  على  القائمن  دفــع  مما  النووية،  املن�ساأة 

اأي  اأحد املفاع�ت على الرغم من عدم اكت�ساف  ف�سل 

ت�سرب اإ�سعاعي. وتبادل اجلانبان اتهامات بال�سلوع 

باللوم  اإنرجواتوم  واألقت  النووي".  "االإرهاب  يف 

على رو�سيا يف االأ�سرار، بينما اتهمت وزارة الدفاع 

الرو�سية القوات االأوكرانية بق�سف املحطة.

غزة - البالد   

غزة،  على  االحت�ل  قــوات  من  الق�سف  ي�ستمر  بينما 

تقدمت  حيث  املوقف،  الحتواء  دولية  حتركات  بــداأت 

ــقــاهــرة مبــقــرتح لــوقــف اإطــــ�ق الــنــار يــبــداأ الــيــوم  ال

اأجــل  مــن  اجلانبن  مــع  توا�سلت  اأن  بعد  )االثــنــن(، 

وقف اإن�ساين الإط�ق النار، يف وقت جتري مفاو�سات 

اأن  م�سر  واأعــلــنــت  غـــزة.  قــطــاع  يف  اإن�سانية  لتهدئة 

جهودها للو�ساطة متوا�سلة ولن تتوقف، وترتكز على 

والف�سائل  االحت�ل  قــوات  جانب  بن  الت�سعيد  منع 

قطاع  له  تعر�ص  الذي  الق�سف  اأعقاب  يف  الفل�سطينية 

مقرتحن  موعدين  هناك  اإن  التقرير  قــال  بينما  غــزة، 

لبدء الهدنة، االأول يف ال�ساد�سة �سباح اليوم، والثاين 

يف الثالثة من �سباح غٍد، دون اأن يت�سح اأي املوعدين 

الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�ص  وقــال  اخــتــيــاره.  �سيتم 

ال�سي�سي، اإن ب�ده جتري ات�ساالت على مدار ال�ساعة 

مع جميع االأطراف منعًا خلروج االأو�ساع يف غزة عن 

فتيل  نــزع  على  حري�سة  م�سر  اأن  م�سيفًا  ال�سيطرة، 

اأزمة، وهذا ما تفعله فيما يخ�ص قطاع غزة. واأكد  اأي 

تبذلها  التي  الو�ساطة  جهود  اإن  م�سري  اأمني  م�سدر 

القاهرة م�ستمرة، م�سيفًا: ناأمل يف التو�سل اإىل توافق 

من اأجل عودة الهدوء يف اأقرب وقت، فيما اأعلن م�سدر 

ات�ساالتها  تكثف  م�سر  اأن  للحدث  وفقا  م�سوؤول  اآخر 

مع اجلانبن الإنهاء الت�سعيد واحتواء املوقف، م�سرًا 

اإىل اأن القاهرة طالبت كل االأطراف ب�سبط النف�ص كي 

ال تزداد االأمور �سوًءا وتتطور العمليات ب�سكل اأكرب.

وهاجمت قوات خا�سة ومدفعية تابعة جلي�ص االحت�ل 

هــاجــمــت نــقــاطــًا عــ�ــســكــريــة حلــركــة اجلـــهـــاد، اجلمعة 

املا�سية، بعد ق�سف اأهداف تابعة للحركة يف قطاع غزة 

االحت�ل  قــوات  واأطلقت  فيها.  بــارز  قيادي  ملقتل  اأدت 

31 فل�سطينيا بينهم  عددا من ال�سواريخ ما اأدى ملقتل 

الوزراء  رئي�ص  وقال  اأ�سخا�ص.   8 واإ�سابة  اأطفال،   6

الفل�سطيني حممد اأ�ستية اأم�ص، اإن ال�سلطة الفل�سطينية 

توا�سل ات�ساالتها "لوقف احلرب على غزة"، م�سيفًا: 

اإ�سرائيل على املدنين والبنى التحتية  "ندين هجمات 
اإ�سرائيل  على  احلقيقي  الـــرد  اأن  معتربا  غزة"،  يف 

الرئا�سة  ذكرت  فيما  الداخلي،  االنق�سام  باإنهاء  يتمثل 

الفل�سطينية اأن الت�سعيد االإ�سرائيلي يف غزة والقد�ص 

اإ�سارة  يف  احلــمــراء،  اخلطوط  كل  جتــاوز  قد  وجنن 

واقتحام  القطاع  يف  اأهــداف  �سد  الع�سكرية  للعملية 

م�ستوطنن للم�سجد االأق�سى.

الحكومة اليمنية ترفض »المقترحات البديلة« وتتمسك بفتح الطرق

إيران متورطة في حرب أوكرانيا

مقترح لوقف إطالق النار في غزة
الحكومة الفلسطينية تدين االعتداءات

سجن مؤبد لمنفذي جريمة مطار بغداد
بغداد - البالد                    

اأ�سخا�ص  اأربــعــة  بحق  املــوؤبــد  بال�سجن  عراقية،  حمكمة  حكمت 

حكم  اأول  يف  وذلــك  بال�سواريخ،  بغداد  مطار  با�ستهداف  اأدينوا 

ت�سم  ومواقع  املطار  ا�ستهدفت  بهجمات  تتعلق  ق�سايا  يف  ي�سدر 

التحالف  من  قوات  فيها  تتواجد  اأو  العراق،  يف  اأمريكية  م�سالح 

الدويل ملكافحة داع�ص. وقال جمل�ص الق�ساء االأعلى، وفقا لوكالة 

الأحكام  ا�ستنادًا  ياأتي  املجرمن  بحق  احلكم  اإن  العراقية:  االأنباء 

املادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة االإرهاب رقم 13 ل�سنة 2005". 

وت�سبب  الـــدويل  بــغــداد  مطار  ا�ستهدف  بهجوم  احلكم  ويتعّلق 

على  متوفقتن  كانتا  فارغتن  وطائرتن  مدرج  يف  مادية  باأ�سرار 

حينها.  العراقي  املــدين  الطران  �سلطة  اأفــادت  كما  املطار،  اأر�ــص 

وي�سهد العراق بن احلن واالآخر هجمات ت�ستهدف قواعد ع�سكرية 

تاأوي جنودا اأمريكين، تنفذها ميلي�سيات مقربة من امل�يل.
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جدة ـ البالد                        

 يعترب مو�سم ال�سيف مبثابة ف�سل النزهة 

الأجــواء  عن   لالبتعاد  وال�سفر  والرحالت 

اإن  ــدل،  كــمــا  ــعــت اإىل  الــطــقــ�ــس امل احلــــارة 

الأكــــر ممار�سة  الــنــ�ــســاط  الــ�ــســبــاحــة هــي 

�سيناريوهات  تطالعنا   مرة   كل  ولكن  فيه 

وفــواجــع غــرق كما حــدث اأم�س يف جــدة ، 

يف  يــزداد  للغرق  يتعر�سون  الذين  فعدد  

ف�سل ال�سيف اأكر من اأي ف�سل اآخر، حيث 

ت�سري اإحدى الدرا�سات اإىل اأن ن�سبة الغرق 

تبلغ  بينما   % 47 قرابة  تبلغ   ال�سيف   يف 

20 % يف ال�ستاء و33 % خالل اخلريف، ول 

غرق  �سحايا  دون  �سيف  مو�سم  مير  يكاد 

لذلك �سبق واأن  ك�سفت وزارة ال�سحة  عن  

حالت  مع  للتعامل  الإجـــراءات  من  حزمة 

اإىل  لفتة  الغريق  اإ�سعاف  وكيفية  الغرق 

عند  ال�سالمة  ــاإجــراءات  ب التقيد  �ــســرورة 

ا�ستخدام امل�سبح    ، واإنــه عند روؤيــة غريق 

يف  املتواجدين  من  النجدة  طلب  يتوجب 

املكان، ف�سال عن التاأكد من اأن املحيط اآمن 

للمنقذ.

كان  اإذا  فــوًرا  املــاء  من  الغريق  وانت�سال   

قريب، واإذا كان بعيد ل يجب ال�سباحة اإليه 

يجب   كما  ماهًرا.  �سباًحا  املنقذ  كان  اإذا  اإل 

و�سع الغريق على اأر�س م�ستوية م�ستلقًيا 

التعامل  عند  احلـــذر  ويــجــب  ظــهــره،  على 

ارتطام  ب�سبب  وعيه  فاقًدا  يكون  فقد  معه 

راأ�سه اإىل جانب مناداة الغريق وهز كتفيه 

ي�ستجب  مل  واإذا  ا�ستجابته،  مــن  للتاأكد 

 ، التحقق من تنف�سه  للنداء فيجب  الغريق 

الأحمر  بالهالل  لالت�سال  �سخ�س  واإر�سال 

يتنف�س:  الــغــريــق  كـــان  اإذا  ،اأمــــا    )997(

و�سعه يف و�سع الإفاقة وتدفئته باملالب�س 

وانتظار  املبللة  ثيابه  وتغيري  البطانية  اأو 

يتنف�س   يكن  مل  واإذا   ، الإ�ــســعــاف  �سيارة 

رفع راأ�س الغريق عن طريق و�سع يد على 

جبينه ويد اأ�سفل ذقنه ورفعه بحذر، وذلك 

لفتح جمرى التنف�س.

اإىل جانب  حت�س�س مكان احلنجرة  »تفاحة 

اآدم » يف الرقبة با�ستخدام اإ�سبعني، وذلك 

للتحقق من وجود النب�س. ومن ثم  البدء 

فم  يف  بالنفخ  ال�سناعي  التنف�س  بــاإجــراء 

امل�ساب 5 مرات ببطء  »ملدة ثانية ون�سف 

اإىل ثانيتني » مع مراقبة ارتفاع �سدره بعد 

بني  �ــســدره  يهبط  حتى  والنــتــظــار  النفخ 

القلبي  الإنعا�س  بعملية  والقيام  النفخات، 

التنف�س  واإعـــادة  �سغطة«.   30« الــرئــوي  

القيام  ثــم  فقط،  مرتني  بالنفخ  ال�سناعي 

بالإنعا�س القلبي الرئوي مرة اأخرى وهكذا 

اإىل اأن ي�ستيقظ الغريق اأو و�سول �سيارة 

الإ�سعاف.

و�سول  قبل  تنف�سه  الغريق  ا�ستعاد  واإذا 

باملالب�س  تدفئته  فيجب  الإ�سعاف  �سيارة 

اإىل  املبللة.  ثيابه  وتغيري  البطانية  اأو 

جانب  مراقبة الغريق والتحقق من نب�سه 

ي�سار  الإ�ــســعــاف.    ي�سل  اأن  اإىل  وتنف�سه 

اأهـــّم  ثــالــث  الــغــرق متــثــل  حــــالت  اأن  اإىل 

الإ�سابات  عــن  الناجمة  الوفيات  اأ�سباب 

غري املتعّمدة يف جميع اأنحاء العامل، حيث 

تلك  جمــمــوع  مــن   %  7 حـــدوث  وراء  يقف 

الوفيات. يذكر اإن جدة �سهدت اأم�س الأول 

غرق ا�ست�سارية الن�ساء والولدة الدكتورة 

عفاف فلمبان و�سديقتها لينا طه غرقًا اأثناء 

يف  الــغــرق  مــن  فــتــاتــني  ــاذ  ــق اإن حماولتهما 

اإحدى �ساليهات ابحر ب�سمال جدة.

ـــات الــقــ�ــســائــيــة  ـــس ـــدرا� كــمــا نــعــت كــلــيــة ال

هيئة  ع�سو  القرى،  اأم  بجامعة  والأنظمة 

ــ�ــس، الــدكــتــور حــ�ــســني بـــن حممد  ــدري ــت ال

احلب�سي، الذي وافته املنية غرًقا يف البحر 

بعد اأن انقذ ابنه من الغرق فيما تويف غرقا 

بكورني�س جدة. 

 الريا�ض ـ البالد                         

"عون  برنامج  ال�سياحي  التنمية  �سندوق  اأطلق 

ال�سياحية  للمن�ساآت  الــدعــم  لتقدمي  ال�سياحة" 

متناهية ال�سغر وال�سغرية لتعزيز منوها واإثراء 

يف  لل�سائحني  اأفــ�ــســل  خــدمــات  لتقدمي  جتــاربــهــا 

الإ�سرتاتيجية  حددتها  التي  ال�سياحية  الوجهات 

اململكة  مــكــانــة  يــعــزز  ومبـــا  لل�سياحة،  الــوطــنــيــة 

كوجهة عاملية قادمة يف قطاع ال�سياحة.

اإطالق  �سنوات  ثالث  ميتُدّ  الذي  الربنامج  ويدعم 

�سياحية  مبــقــومــات  قــائــمــة  اأو  جــديــدة  مــنــ�ــســاآٍت 

طموحة تقدم جتارب متميزة لل�سياح، كما يحت�سُن 

ال�سياحية  واجلولت  الرحالت  منظمي  الربنامج 

من  ال�سياحيني  واملر�سدين  ال�سياحية  والأن�سطة 

ال�سفر  ووكــالء  والــقــرى،  املناطق  ق�س�س  ع�ساق 

ومنظمي الفعاليات،

الثقافية،  ال�سياحية  املنتجات  مقدمي  اإىل  اإ�سافة 

من  ي�ستهدف  مــرنــة  متويلية  حــلــوًل  يــقــدم  حيث 

مبخ�س�سات  من�ساأة   2000 من  اأكــر  دعم  خاللها 

طلبات  قــبــول  مــع  ريـــال،  مليون   500 اإىل  ت�سل 

اإىل  ي�سل  والــذي  ال�سروط،  م�ستوفية  التمويل 

مليون ريال للمن�ساأة الواحدة.

ل�سندوق  التنفيذي  الرئي�س  قال  املنا�سبة،  وبهذه 

الفاخري : ميثل برنامج  ال�سياحي ق�سي  التنمية 

للمن�ساآت متناهية  ال�سياحة" فر�سة نوعية  "عون 
�سياحية  جتــــارب  لــتــقــدمي  والــ�ــســغــرية  الــ�ــســغــر 

اأهدافها  حتقيق  يف  ي�سهم  مبا  وخمتلفة،  نوعية 

جتربة  اإثـــراء  على  ينعك�س  ومبــا  وطموحاتها، 

امل�ستهدفة،  ال�سياحية  الــوجــهــات  يف  الــ�ــســائــح 

وحتــقــيــق الــتــنــمــيــة الــ�ــســيــاحــيــة والقــتــ�ــســاديــة 

�سمن  الــربنــامــج  هــذا  اإطـــالق  "وجاء  امل�ستدامة 

لتلك  الــ�ــســنــدوق  يقدمها  الــتــي  الــربامــج  �سل�سلة 

حتفزها  التي  الفر�س  من  مزيدًا  ملنحها  املن�ساآت 

مبا  جديدة،  نوعية  �سياحية  جتــارب  ابتكار  على 

ي�سهم يف متكينها على تقدمي املزيد من التجارب 

امل�ستدامة التي تدعم منظومة ال�ستثمار ال�سياحي 

ن�سبة  اأن  ُيذكر  باململكة.  ال�سائح  جتربة  وتــري 

التنمية  �ــســنــدوق  يف  املــ�ــســروع  متــويــل  تغطية 

تقدمي  ا�ــســرتاط  دون   %  70 اإىل  ت�سل  ال�سياحي 

�سمانات، كما يقدم ال�سندوق متوياًل مدته �سنتان 

الربامج  من  حزمة  اإىل  بالإ�سافة  للتمديد،  قاباًل 

للمن�سات  ال�سندوق  اإ�سرتاتيجية  �سمن  الأخــرى 

اأهــداف  حتقق  التي  وال�سغرية  ال�سغر  متناهية 

تعزيز ازدهار القطاع ال�سياحي ومتكينه، وتنوع 

جتاربه، ودعم البتكار املتجدد الذي ي�سنعه هذا 

القطاع.

إجراءات السالمة تقي من حاالت الغرق

إطالق برنامج لدعم المنشآت السياحية

خبير فلك: 26 يوما 
لنهاية موسم الصيف

انطالق برنامح
جودة الحياة في خليص 

الريا�ض ـ البالد                    

خالد  الأر�ـــســـاد،  وخــبــري  الفلكي  الــبــاحــث  ــال  ق

اأمــ�ــس  كـــان بــدايــة مو�سم  يـــوم  اإن   الـــزعـــاق، 

التي  القيظ  جمرة  جنــوم  اآخــر  وهــو  الكليبني 

26 يوًما، وهو احلد الفا�سل بني  ت�ستمر مدته 

احلر الالهب واحلر املعتدل.

واأو�سح "الزعاق"، يف مقطع فيديو ن�سره على 

املو�سم  هذا  مدة  اأن  "تويرت"،  مبوقع  ح�سابه 

 13 ومدته  �سهيل،  يعقبه  ثم  يــوًمــا،   13 تكون 

ا، وهو املو�سم الذي تبداأ فيه درجات  يوًما اأي�سً

احلرارة بالت�سهل والنخفا�س التدريجي تباًعا 

مع مرور الأيام.

واأ�ساف "الزعاق"، اأن انتهاء مو�سمي الكليبني 

ف�سل  ينق�سي  يـــوًمـــا،   26 مبــــرور  و�ــســهــيــل، 

ال�سيف، وتبداأ درجات احلرارة يف النخفا�س 

والعتدال. 

جدة ـ البالد                     

لتحقيق  مرتكزات   6 خلي�س  حمافظة  اأطلقت 

واأن�سنة  احلياة  جــودة  برنامج  �سمن  روؤيتها 

املدن وفق اإطار زمني يعمل على تنمية مراكزها 

ونه�سة جمتمعاتها، ويراعي اجلودة يف العمل 

لت  والإتقان يف الأداء، وذلك من خالل جلنة �ُسكِّ

جلوي،  بــن  عبدالله  خلي�س  حمافظ  برئا�سة 

وع�سوية عدد من اجلهات احلكومية.

املــرتــكــزات  تنفيذ  عــلــى  املــحــافــظــة  و�ــســتــعــمــل 

التنموية وفق جدول زمني حمدد، حيث ت�سمل 

تطوير طريقي امللك عبدالعزيز وامللك عبدالله، 

اإ�سافة  للمحافظة،  راقــي  و�سط  وا�ستحداث 

وال�سناعية،  الزراعية،  املــجــالت  تطوير  اإىل 

اإىل  والتاريخية،  وال�سياحية  وال�ستثمارية، 

طريق  مع  عبدالله  امللك  تقاطع  تطوير  جانب 

اإزالة املج�سم القدمي  امللك عبدالعزيز من خالل 

ت�سميم  واإعـــادة  �سوئية،  باإ�سارة  وا�ستبداله 

حمور  اأول  ــك  ذل بو�سف  واملــخــارج،  املــداخــل 

تنفيذها  ي�ستغرق  التي  بنوده  حتقيق  يف  ُيبَداأ 

6 �سنوات.

جائزة رضوي تعيد األلق للفن التشكيلي

أمانة العاصمة المقدسة تمدد فترة إجراءات المنح

جدة- خالد بن مر�ضاح        

الت�سكيلية  الفنون  حمبي  من  كبري  عدد  ح�سور  و�سط 

اإعــالن  حفل  بــجــدة  والــفــنــون  الثقافة  جمعية  اأقــامــت 

ر�سوي  »جائزة  بجائزة  والفائزين  امل�ساركني  تكرمي 

فن« يف ن�سختها الأوىل والتي كان مو�سوعها الأ�سالة 

واملعا�سرة على م�سرح جامعة الأعمال  والتكنلوجيا.

تلزم  وتفاعلية  مبتكرة  بطريقة  امل�سابقة  واقــيــمــت 

امل�ساركني باحل�سور طيلة مدة امل�سابقة التي ا�ستمرت 

خمرجات  جتويد  اإىل  امل�سابقة  وتــهــدف  اأيـــام  ع�سرة 

امل�سابقات الت�سكيلية وتو�سيع املعرفة وتعميق الثقافة 

ح�سور  خــالل  مــن  املــ�ــســاركــني  الت�سكيليني  للفنانني 

املدار�س  تناولت  التي  واملحا�سرات  النظرية  الور�س 

عبداحلليم  الـــربوف  وا�سلوب  مدر�سة  ومنها  الفنية 

الور�س  وكذلك  الفنية  الأعمال  قــراءة  وكيفية  ر�سوي 

التحكيم  جلنة  اإ�سراف  حتت  املبا�سر  والر�سم  العملية 

الفنانني  م�ستوى  عــلــى  لــلــوقــوف  املنظمة  والــلــجــنــة 

امل�ساركني. وهي امل�سابقة الوحيدة والأوىل من نوعها 

الت�سكيلية  احلــركــة  لــرائــد  تخليدا  وتــقــام  اململكة  يف 

ال�سعودية الربوف عبداحلليم ر�سوي رحمه الله وبداأ 

واملثقفني  ال�سخ�سيات  من  نخبة  ح�سرة  الــذي  احلفل 

حتدث  ثم  امل�سابقة  �سرية  ا�ستعر�س  بفيلم  والفنانني 

راعي امل�سابقة الدكتور عبدالله بن �سادق دحالن رئي�س 

جمل�س امناء جامعة العمال والتكنلوجيا حتدث فيها 

ذكرياته  وعن  والفني  الثقايف  احلراك  دعم  اأهمية  عن 

الفنان عبداحلليم ر�سوي وا�ساد باجلائزة وبدور  مع 

جمعية الثقافة والفنون يف احت�سان املبدعني. بعد ذلك 

حتدث مدير جمعية الثقافة والفنون بكلمة تفاعل معه 

احل�سور واأكد فيها اأن اململكة العربية ال�سعودية غنية 

الفن  وقال  بالثقافة  اأغنى  ولكنها  الطبيعية  بالروات 

جوهر الثقافة والفنانني ثروة وطنية كربى ويقت�سي 

على كل اجلهات املعنية الأهتمام بتنمية الفنون ودعم 

وعربت  امل�سابقة.  نتائج  عن  فيلم  عر�س  ثم  الفنانني 

�سكرها  عن  ر�سوي  مها  الدكتورة  اجلائزة  عام  اأمــني 

تبني  على  والفنون  الثقافة  وجمعية  الأعمال  جامعة 

اجلائزة وخ�ست بال�سكر حممد ال�سبيح مدير جمعية 

على  دحالن  عبدالله  والدكتور  بجدة  والفنون  الثقافة 

القى  فيما  ــزة.   اجلــائ لنــطــالق  وتعاونهم  جهودهما 

عرب  املكرمني  كلمة   الــغــامــدي  اأحــمــد  الفنان  الــدكــتــور 

الراحل  بالفوز باجلائزة وان  فيها عن �سعادة اجلميع 

جمال  يف  للكثريين  وداعما  وملهما  رمزا  كان  ر�سوي 

الفن الت�سكيلي. 

الذهبية  الـــدروع  وقــدمــت  امل�سابقة،  نتائج  واأعلنت 

ومبلغ 50 األف ريال لـ10 فنانني مت اختيارهم من بني 

38 فنانا وفنانة �ساركوا يف امل�سابقة، ومت اختيارهم 

رئي�س  مــن  املــكــونــة  اجلــائــزة  حتكيم  جلنة  قبل  مــن 

اجلمعية ال�سعودية للفنون الت�سكيلية الدكرتوة منال 

الروي�سد، ومدير اإدارة التخطيط والفروع باجلمعية 

هناء  والــدكــتــورة  الت�سكيلية  لــلــفــنــون  الــ�ــســعــوديــة 

هدى  الت�سكيلية  للفنون  اأدهــم  مركز  ومدير  ال�سبلي، 

ال�سهيب، باإ�سراف  الدكتورة مها  عبداحلليم ر�سوي. 

خليجية  دول  من  فنانني  م�ساركة  امل�سابقة  و�سهدت 

الفنان  اجلــائــزة  حفل  �سرف  �سيف  وكــان  وعــربــيــة، 

احلفل  نهاية  يف  امل�سعل.    عادل  الكويتي  الت�سكيلي 

عا�سروا  الــذيــن  الفنانني  كبار  مــن  نخبة  تكرمي  مت  

عبدالله  مــن   كل  التكرمي  و�سمل  ر�سوي  عبداحلليم 

عبدالله  ادريــ�ــس،  عبدالله  بنجابي   ه�سام    ، نــواوي 

حما�س ، الدكتور احمد الغامدي وكذلك تكرمي عدد من 

ال�سخ�سيات التي دعمت اجلائزة.

مكة املكرمة ـ اأحمد الأحمدي                         

بيانات  ح�سر  طلبات  ل�ستكمال  الر�سمية  الفرتة  املقد�سة  العا�سمة  اأمانة  مددت 

الأرا�سي املمنوحة للمواطنني الذين �سبق منحهم اأرا�سي �سمن خمططات ويل 

العهد، وذلك لإتاحة الفر�سة للمواطنني لال�ستفادة من منحهم بال�سكل املطلوب.

بيانات  ا�ستكمال  يف  الــبــدء  عــن  �سابق  وقــت  يف  اأعلنت  قــد  الأمــانــة  وكــانــت 

املواطنني الذين �سبق واأن مت منحهم يف خمطط ويل العهد )9( لالأجزاء )د 

-هـ -و - ز - ح - ي( مبينًة اأن الإجراءات املتبعة ملعاجلة الأرا�سي املمنوحة 

للمواطنني �سمن املخططات املذكورة قد مت نقلها اإىل خمطط ويل العهد 

9 )ح( املعدل ، وقد مت متديد مدة احل�سر حتى 1 ربيع الأول 1444هـ . 

واأهابت بجميع املواطنني املمنوحني �سمن املخططات املذكورة �سرعة 

ا�ستكمال بياناتهم ومعلوماتهم ، وال�ستفادة من متديد الفرتة املتاحة 

، مع اإرفاق امل�ستندات اخلا�سة بذلك حل�سرهم . 

توفري  يف  ُت�سهم  �سوف  العهد  ويل  خمططات  اأن  الأمانة  واأكــدت 

قطع اأرا�ٍس اأكر متيزًا ، ويف اإطار توفري اأرا�ٍس �سكنية خمتلفة 

�سرائحهم  مبختلف  املواطنني  احتياجات  مع  تتما�سى  املحاور 

املجتمعية.
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جدة- البالد
عمر  املــدافــع  م�سري  مثل  الفريق،  ملفات  من  عــدد  حل�سم  االحتــاد  اإدارة  ت�سعى  
ملو�سم واحد؛  له  التمديد  اأجل  من  مفاو�سة هو�ساوي  االإدارة  هو�ساوي.  وتنوي 
كون عقد الالعب ينتهي يف اأكتوبر املقبل، ويخو�س االحتاد حاليا مع�سكرا اإعداديا 
كل  على  بقوة  املناف�سة  يف  االحتــاد  وياأمل  اجلديد،  للمو�سم  حت�سريا  النم�سا  يف 
الن�سخة  يف  االأخــرية  االأمتار  يف  خ�سره  الــذي  املحرتفني،  دوري  خا�سة  االألقاب، 

املا�سية ل�سالح الهالل.

االتحاد ينوي التمديد لهوساوي

ما أجمل ذلك التكريم 
حامت العطرجي

*�سعد الو�سط الريا�سي اأجمع عند ت�سمية �سارع بحي املزروعية 
واخلبري  واملخ�سرم  الكبري  الريا�سي  با�سم  الــدمــام  مبدينة 
وفرحا  اإجماع  اخلرب  لقى  حيث  الزياين  اإبراهيم  خليل  الكابنت 
املجتمع؛  واأطياف  واملثقفني  الريا�سيني  قبل  من  م�سبوق  غري 
فرًحا بتلك اخلطوة املميزة والتكرمي الرائع؛ حيث ي�ستحق ذلك 
قدمه  ملا  تقديرًا  الزياين،  الكابنت خليل  الوطنيني  املدربني  عميد 
الذاكرة  اإجنــازات واإجنــازات خلدت يف  الغايل من  الوطن  لهذا 
ــــا،  ــا واإدارًي كــان العــًبــا ومــدرًب الــكــرويــة، عندما  طــوال م�سريته 
ملن�سات  بال�سعود  ا�سمه  وارتبط  الذهب  مباء  ا�سمه  �سجل  فقد 
اأو  ال�سعودي  املنتخب  مــع  �ــســواء  االألــقــاب،  وح�سد  التتويج 
اأو االأندية التي قام بتدريبها، حيث حقق االإجناز  نادي االتفاق 
كاأ�س  ال�سعودية بتحقيق بطولة  العربية  للمملكة  االأول  الوطني 
التاأهل  وكذلك   84 عام  يف  ال�سعودي  للمنتخب  االآ�سيوية  االأمم 
بطولة  وحتقيق  العام  نف�س  يف  اأجنلو�س  لو�س  اأوملبياد  اإىل 
ناد  كــاأول  اأي هزمية  االتفاق من دون  لنادي  ال�سعودي  الــدوري 
التي حققها  يحقق هذا االإجناز والكثري والكثري من االإجنازات 

الكابنت خليل الزياين طوال م�سواره الريا�سي. 
الله ورعاها،  الر�سيدة، حفظها  ال�سكر والتقدير حلكومتنا  * كل 
بن  نــايــف  بــن  �ــســعــود  االأمــــري  ال�سرقية  املنطقة  اأمـــري  ول�سمو 
عبدالعزيز، ونائبه االأمري اأحمد بن فهد بن �سلمان بن عبدالعزيز 
،حفظهما الله، على هذا الوفاء غري امل�ستغرب اأبدًا جتاه الكابنت 

خليل الزياين، وال�سكر مو�سول الأمانة املنطقة ال�سرقية.
اأبطال  اأن ن�ساهد يف بقية مناطق اململكة �سوارع باأ�سماء  * نود 
الريا�سة الذين �سجلوا اأ�سماءهم يف �سفحات التاريخ وح�سدوا 

الذهب واالألقاب.
عبده؛  حممد  الــعــرب  فــنــان  با�سم  �سارعا  ن�ساهد  اأن  اأمتــنــى   *
تكرميًا له ومل�سريته الفنية وملا قدمه للفن ال�سعودي واخلليجي 

والعربي.
alotorgy : توتري

الغدير اخلالد 

العلم السعودي يزين لقاء نيوكاسل ونونتجهام

جدة- البالد
ـــــدوري  ــقــت الــنــ�ــســخــة اجلــــديــــدة مـــن ال انــطــل
ـــدم2022/2023،  ـــق ال لكرة  املمتاز  االإجنــلــيــزي 
تــداول  ال�سبت،  اأمــ�ــس  واأول  املا�سية،  اجلمعة 

ُيظهر  فيديو  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  رواد 
اأحـــد اجلــمــاهــري وهـــو يــرفــع الــعــلــم الــ�ــســعــودي، 
و�سط جماهري نيوكا�سل، اأثناء االحتفال بالهدف 
الثاين للفريق الذي اأنهى لقاءه اأمام نظريه فريق 

نوتنغهام فور�ست بثنائية نظيفة، �سمن اجلولة 
الذي  الفيديو  وهــو  "الربميريليغ".  من  االأوىل 

اأثار تفاعاًل على "تويرت" بعد اللقاء.
الــعــامــة  اال�ــســتــثــمــارات  �ــســنــدوق  اأن  يـــذكـــر 

نيوكا�سل  نادي  على  ا�ستحوذ  قد  كان  ال�سعودي 
لنقله من  الفريق  اأكتوبر عام 2021، و�ساعد  يف 
اإىل  املا�سي  املو�سم  الـــدوري  يف  االأخــري  املركز 

املركز 11.

النصر يدخل صراعا قانونيا جديدا مع أبو جبل
جدة – البالد

�سراع  يف  الن�سر  نــادي  دخــل 
قـــانـــوين جـــديـــد مـــع احلـــار�ـــس 
الــذي  جبل  اأبـــو  حممد  امل�سري 
النادي  اإدارة  �سد  �سكوى  رفــع 
مطالبا  )الفيفا(  لــدى  العا�سمي 
مع  وقعه  الذي  عقده  بقيمة  فيها 
الــنــادي  رد  فيما  كــامــال،  الن�سر 
ببيان اأكد فيه اأن اأبو جبل ووكيل 
ما  اأعماله قدما معلومات خاطئة 
يعني عدم �سحة العقد، وبطالن 
موؤكدا  بينهما،  مت  الــذي  االتفاق 
الفيفا  اأمــام  بدعوى  �سيتقدم  اأنه 
امل�سري  احلــار�ــس  فــيــه  يــطــالــب 
دفعت  دوالر  ـــف  األ  450 مببلغ 
لـــه بــحــ�ــســب اتـــفـــاق مــ�ــســبــق بني 

الطرفني.
اأراد  عندما  الق�سية  ــداأت  ب وقــد 
بعد  اأبوجبل  مع  التعاقد  الن�سر 
تاألقه مع )الفراعنة( يف كاأ�س اأمم 
للحار�س  بديال  حل  بعدما  اأفريقيا 

الذي  ال�سناوي  حممد  االأ�سا�سي 
معه  لالإ�سابة، حيث دخل  تعر�س 
يف مفاو�سات، خ�سو�سا اأن عقده 
مع الزمالك كان يتبقى فيه 6 اأ�سهر 
تنتهي بنهاية �سهر يوليو املا�سي، 
من  يبداأ  عقد  على  الطرفان  ليتفق 
1 اأغ�سط�س، لكن معلومات وردت 

عقد  باأن  تفيد  الن�سر  نادي  الإدارة 
اأبو جبل مع الزمالك �سيمتد حتى 
للتعاقد  دفــعــه  مــا  اأغ�سط�س،   31
مــع احلــار�ــس الــكــولــومــبــي دافــيــد 

اأو�سبينا.
واأو�ــــســــح نـــــادي الــنــ�ــســر يف 
الالعب  مع  توا�سلوا  اأنهم  بيانه 

ووكيله �سفهيا وكتابيا لتقدمي ما 
يثبت اأنه حر للتوقيع مع اأي ناد 
الزمالك،  مع  ارتباطه  نهاية  بعد 
لكنهم مل يقدما اأي اإثبات واأ�سرا 
قدماها  التي  املعلومات  اأن  على 

�سحيحة.
اأنها  الن�سر  اإدارة  واأو�سحت 
الــالعــب ووكــيــلــه مهلة  مــنــحــت 
اإ�ــســافــيــة لــتــ�ــســحــيــح الــو�ــســع 
خماطبة  بعد  لكنهم  الــقــانــوين، 
االحتـــــــاد املـــ�ـــســـري اأخــــطــــروا 
الــــالعــــب ر�ــســمــيــا بــــــاأن مــــا مت 
ــه يــعــتــرب بــاطــال  ــي االتــــفــــاق عــل
ـــر قــانــوين، وقــدم  ــه اأث ولــيــ�ــس ل
ح�سب  املطبقة  االأ�سانيد  الن�سر 
اأن  موؤكدا  ال�سوي�سري،  القانون 
يلغي  ال  القانوين  اخلــالف  هــذا 
احرتامهم لالعب حممد اأبو جبل 
وتفهمهم اأنه من حق كال الطرفني 
بالطرق  حقوقهما  على  املحافظة 

القانونية ال�سليمة.

الزعيم يقترب من التجديد للرباعي
الريا�ض- في�صل الرقيبة

علمت م�سادر "البالد" اأن اإدارة الهالل ت�سعى لتجديد عقود الرباعي" 
البريويف  واملحرتف  جحفلي  وحممد  البليهي  وعلي  املعيوف  عبدالله 
ملنظومة  الفني  اال�ستقرار  على  للمحافظة  �سعًيا  وذلــك  كاريلو"  اأندريه 
الرباعي �ساهموا يف حتقيق 7 بطوالت مابني  اأن  االأزرق. جدير بالذكر 
له  جتيز  التي  احلــرة  الفرتة  كاريلو  ويدخل  للهالل،  واآ�سيوية  حملية 
املُقبل،  ال�ستوي  املريكاتو  يف  ناديه  اإىل  الرجوع  دون  ناٍد  الأي  التوقيع 
وعلمت م�سادر" البالد" اأن الالعب ُيف�سل البقاء يف الهالل بعد اأن ق�سى 
عة بالذهب، ف�ساًل على التعامل االحرتايف الذي  فرتة كبرية كانت مر�سّ

يجده من اإدارة فهد بن نافل.

في خامس جوالت مهرجان ولي العهد للهجن..

" العامري" يتصدر) الثنايا - بكار وقعدان(.. و"طرق" األسرع 

الطائف- البالد
انطلقت اأم�س االأحد، اجلولة اخلام�سة من فاعليات 
خ�س�ست  التي   ،2022 للهجن  العهد  ويل  مهرجان 
االأ�ــســواط  �سمن  كــم،   5 ـــ  ال نقطة  مــن  الثنايا  ل�سن 
�سعار  ح�سر  امل�سائية،  االأ�ــســواط  ففي  التمهيدية. 

االأ�ــســواط  يف  بقوة  العامري  حممد  الرملي  �سهيل 
“حمنة” يف �سوط البكار، لتت�سدر  الرئي�سة، ليقدم 
اأخرى  العامري مرة  بزمن8.16.18 دقائق، ثم دفع 
يف �سوط القعدان، بـ “مداهم” الذي خطف النامو�س 
ال�سباحية،  االأ�سواط  ويف  دقائق،   8.28.50 بزمن 

انتزعت "طرق" لـ نا�سر عبد الله امل�سند، لقب االأ�سرع 
توقيتًا بعد ح�سولها على املركز االأول يف اأول �سوط 
من �سباقات فئة الثنايا، بتوقيت 8:11.254 دقائق. 
بقية  يف  االأوىل  باملراكز  الفائزين  نتائج  وجــاءت 
"الزير" لـ  التايل:  النحو  على  ال�سباحية  االأ�سواط 

مطلق �سلمان العطوي، و"يف" لـ �سعيد علي املري، 
لـ  و"هوايل"  ال�سعدون،  ثامر  ريا�س  لـ  و"مبل�س" 
خويران  هــادي  لـ  و"احل�سان"  املــري،  جابر  �سامل 
املري، واأخريًا  العجمي، و"مر�سية" لـ را�سد طالب 

العتيبي. معزي  حممد  "�سياف" لـ 

الموافــق  1443/12/29هـــ  الخميــس  يــوم  فــي  إنــه 
العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  انعقــد  2022/07/28م 
غيــر العاديــة لمســاهمي شــركة العجينــة األصليــة 
تجــاري  ســجل  مقفلــة،  مســاهمة  شــركة  للتجــارة، 
ــرى  ــع أخ ــن مواضي ــن ضم ــر م ــم ]4030298806[ للنظ رق
ــدره  ــغ ق ــن مبل ــركة م ــمال الش ــض رأس ــوع تخفي موض
)15.714.000 ريــال( »خمســة عشــر مليــون وســبعمائة 
وأربعــة ألــف ريــال« إلــى مبلــغ قــدره )3.414.000 ريــال( 
»ثالثــة مالييــن وأربعمائــة وأربعــة عشــر ألــف ريــال«، 
وذلــك لزيادتــه عــن حاجــة الشــركة، وقــرروا مــن ضمــن 

قــرارات أخــرى مــا يلــي:
ــة  ــركة العجين ــمال ش ــض رأس ــى تخفي ــة عل • الموافق
 ]4030298806[ رقــم  تجــاري  للتجــارة، ســجل  األصليــة 
»ثالثــة  ريــال(   3.414.000( قــدره  مبلــغ  بواقــع  ليصبــح 

مالييــن وأربعمائــة وأربعــة عشــر الــف ريــال«.

هــذا وعلــى دائنــي شــركة العجينــة األصليــة للتجــارة إبــداء 
اعتراضاتهــم علــى التخفيــض خــالل مــدة )60 يــوم( مــن 
تاريــخ هــذا اإلعــالن علــى عنــوان الشــركة التالــي: شــركة 
العجينــة األصليــة للتجــارة، جــدة 23522 -4522 شــارع األميــر 
ســلطان - حــي الزهــراء - رقــم المبنــى 7304 وحــدة رقــم 15.

شركة العجينة األصلية للتجارة
العاديـــة  غيـــر  العامـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع 
لمســـاهمي شـــركة العجينـــة األصليـــة للتجـــارة

شركة مساهمة مقفلة
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توج باللقب بركالت الترجيح على حساب المنتخب المصري..

األخضر بطال لكأس العرب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه 

جدة - البالد 
حتت اإ�سراف وزارة الريا�سة، وبالتعاون 
مع كل من اأمانة حمافظة جدة، ومكتب وفاء 
باإدارة تعليم منطقة مكة املكرمة، والفريق 
البنك  نظم  االأحــمــر،  الهالل  من  التطوعي 
"�سعادة  حملة  �سمن  ال�سعودي  االأهــلــي 
البنك  بــرامــج  مــبــادرات  اإحـــدى  اأهالينا" 
ماراثون  "اأهالينا"  املجتمعية  للم�سوؤولية 

الأبـــطـــال احلـــد اجلنوبي  تــطــوعــيــا؛ وفـــاء 
يف  و�سارك  وقد  وامل�سابني.  ال�سهداء  من 
اأقيم  الـــذي  اأهالينا"،  "�سعادة  ــون  ــاراث م
)ال�سبت(، ريا�سيون وعدد من اأ�سر واأبناء 
اإ�سافة  اجلنوبي،  احلــد  وم�سابي  �سهداء 
اإىل الفرق التطوعية، يف �سراكة جمتمعية 
واخلــا�ــس،  احلكومي  القطاعني  ت�سمنت 

والقطاع اخلريي.

تنظيم  وراء  مـــن  احلــمــلــة  وتـــهـــدف 
بطوالت  تخليد  اإىل  التطوعي  املاراثون 
وبــ�ــســالــة اجلـــنـــود املــرابــطــني يف احلــد 
نهايته  يف  املــاراثــون  و�سهد  اجلنوبي. 
تنظيمه  يف  ــارك  و�ــس الــفــائــزيــن،  تــكــرمي 
مــتــطــوعــون مــن مــوظــفــي الــبــنــك االأهــلــي 
الـــ�ـــســـعـــودي، يــ�ــســانــدهــم جمــمــوعــة من 

ال�سباب وال�سابات املتطوعني.

اأهالينا"  "�سعادة  حملة  اأن  اإىل  ي�سار   
من  املــتــطــوعــني  ِفــــَرق  تــقــودهــا  التطوعية 
اأنحاء  ال�سعودي يف  االأهلي  البنك  موظفي 
ــتــعــاون مـــع بــعــ�ــس اجلــهــات  املــمــلــكــة، بــال
واجلمعيات اخلريية واالأهلية، وذلك �سمن 
موظفيه  طاقات  تكري�س  يف  البنك  م�ساعي 
املجتمعية  املــ�ــســوؤولــيــة  مــفــهــوم  لــتــعــزيــز 

وامل�ساهمة يف تنمية املجتمع.

مشاركة واسعة في ماراثون جدة.. وفاًء ألبطال الحد الجنوبي

اأبها - علي معي�س
توج منتخبنا لل�سباب ببطولة كاأ�س العرب حتت 20 عاما بعد فوزه على 
اأقيمت  التي  النهائية  املباراة  يف   )3-5( الرتجيح  بركالت  امل�سري  �سقيقه 
الريا�سية  عبدالعزيز  بــن  �سلطان  االأمـــري  مدينة  ملعب  على  اأمــ�ــس  م�ساء 

باملحالة.
حقق االأخ�سر اللقب للمرة الثانية على التوايل، ورفع ر�سيده اإىل 3 األقاب 

يف تاريخ البطولة، موؤكدا زعامته لها.
و�سط  يف  اللعب  الطرفان  تبادل  فقد  اخلتامي،  اللقاء  ملجريات  وبالعودة 

وكــان  املــرمــيــني،  عــلــى  حقيقية  خــطــورة  دون  املــلــعــب 
لكن  مــ�ــســر،  منتخب  مل�سلحة  ــتــحــواذ  اال�ــس

من  كــانــت  االأوىل  اخلــطــرية  الــفــر�ــســة 
ــرة لــالأخــ�ــســر  ــا�ــس ركـــلـــة حــــرة مــب

اجلوير  م�سعب  القائد  نفذها 
لــكــن كــرتــه عــلــت املــرمــى، 

)الفراعنة(  منتخب  ورد 
بــراأ�ــســيــة اأحـــمـــد نـــادر 
حـــوا�ـــس الـــتـــي مــرت 
بــــجــــوار الـــقـــائـــم )د 
نــهــايــة  وقــبــل   ،)27
ال�سوط االأول بدقيقة 

ـــــرر اجلــــويــــر كـــرة  م
العليوة  لعبدالعزيز 

�سقف  يف  �ــســدد  الــــذي 
منتخبنا  مــهــديــا  ال�سبكة 

التقدم بهدف دون رد.
الــ�ــســوط الثاين  ومــع بــدايــة 

جنح منتخب م�سر يف اإدراك التعادل بوا�سطة جنمه �سالح الدين م�سطفى 
الذي رو�س الكرة داخل املنطقة و�سدد بي�سراه يف ال�سباك )د 49(، وحاول 
الفر�س مل  لكن  الثاين  ال�سوط  من وقت  تبقى  فيما  النتيجة  الطرفان ح�سم 
ترتجم ليحتكم الطرفان اإىل �سوطني اإ�سافيني، غلب عليهما احلذر مع مرتدات 
خطرية لالأخ�سر، قابلها حماوالت ال�ستغالل طول القامة لدى منتخب م�سر، 
البديل  ورد  )د 108(،  القائم  بجوار  مق�سية مرت  كرة  لعب  رديف  وحــاول 
وطالب   ،)112( املرم�س  مرمى  بجوار  مرت  قوية  بي�سارية  اإبراهيم  حممد 
العبو منتخبنا بركلة جزاء قبل نهاية ال�سوط االإ�سايف الثاين لكن احلكم مل 

يحت�سب �سيئا، ليلجاأ املنتخبان لركالت الرتجيح.
رديــف،  مــن  ناجحة  بركلة  االأخــ�ــســر  وبـــداأ 
بانينكا،  طريقة  على  اجلــويــر  و�سجل 
ـــــري بـــقـــوة يف  و�ـــســـدد حمــمــد امل
ــبــاك اأحـــمـــد نــــادر الــ�ــســيــد،  �ــس
ــزبــيــدي  وجنــــح يــا�ــســني ال
ثم  ركــلــتــه،  ت�سجيل  يف 
العيريي  عبدامللك  �سدد 
فيما  ــــفــــوز،  ال ركـــلـــة 
يو�سف  مل�سر  �سجل 
ــــن وذهـــــبـــــت  ــــس حــــ�
فايد  عــمــر  تــ�ــســديــدة 
املــرمــ�ــس،  قــائــم  اإىل 
و�ـــســـدد عــبــدالــرحــمــن 
ر�سدان بقوة كرة مل�سها 
مينع  اأن  دون  املــرمــ�ــس 
دخولها �سباكه، وتكرر االأمر 

مع ركلة عمر اإبراهيم.

رديف الهداف.. والجوير أفضل العب                                                                           
جدة - هالل �سلمان

االأخ�سر جائزة هداف بطولة  نال عبدالله رديف مهاجم 
كما ح�سل  اأهــداف،   6 �سجل  اأن  بعد  لل�سباب  العرب  كاأ�س 
اأف�سل  جائزة  على  اجلوير  م�سعب  لل�سباب  منتخبنا  قائد 
العب يف البطولة ويف املباراة النهائية، فيما اأحرز حار�س 

منتخب م�سر اأحمد نادر ال�سيد جائزة اأف�سل حار�س مرمى.
وت�سلم العبو االأخ�سر الكاأ�س واجلوائز من �ساحب 
عبدالعزيز  بن  طــالل  بن  تركي  االأمــري  امللكي  ال�سمو 
م�سر  منتخب  اأي�سا  �سلم  الــذي  ع�سري،  منطقة  اأمــري 

امليداليات الف�سية.
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القاهرة ـ البالد 
فوؤاد  حممد  النجم  ف�ج�أ  اجلديد  عن  توقف  بعد   
ت�سجيل  مــن  فــرغ   حيث  جــديــدة  ب�أغنية  جمهوره 
حممد  ال�س�ب  امللحن  توقيع  حتمل  جديدة  اأغنية 
بندارى  حممد  كلم�ت  من  "زم�ن"  بعنوان  �سح�تة 
كم�  عم�ر،  حممد  وتــوزيــع  �سح�تة  حممد  واأحلـــ�ن 
اخت�ر فوؤاد اأغنية اأخرى من كلم�ت حممد بندارى، 
وحلن م�سرتك بني حممد �سح�تة وعلى اخلواجة، 
وينتمى  االآن،  حتى  ا�سمه�  على  ي�ستقر  مل  لكن 
فــوؤاد.  به�  ا�ستهر  التي  الدرامية  للأغني�ت  كلهم� 
قد وعد جمهوره وحمبيه  فوؤاد  النجم حممد  وك�ن 

غن�ئى  األبوم  ب�سدور   2021 امل��سى  الع�م  اأوائــل 
الر�سمية  قن�ته  عرب  �سهر  كل  منفردة  اأغنية  بطرح 
فوؤاد  حممد  اأعم�ل  اآخر  وك�ن  يوتيوب،  موقع  على 
الغن�ئية كليب اأغنية "�سلم" والذى طرحه فى �سهر 
كتب  التي  االأغنية  وهي  امل��سى،  الع�م  من  اأكتوبر 
حمفوظ  م�سطفى  اأحلــ�ن  من  طعيمة  اأمــر  كلم�ته� 
عدد  خلل  من  الكليب  ت�سوير  ومت  توم�،  وتوزيع 
من حفلت فوؤاد يف اأكرث من مك�ن. فوؤاد اأحي� حفل 
امل��سى،  اخلمي�س  ال�سم�ىل،  ال�س�حل  فى  غن�ئي� 
وقدم عددا من اأغني�ته ال�سهرة منه� ك�منن� ، كداب 

، بني ايديك، ابن بلد، �سلم وغره�.

جدة ـ البالد 
ي�سهد م�س�ء اخلمي�س املقبل ، ظهور رابع واآخر قمر 
"قمر  ب��سم  ُيعرف  والــذي  اجلـــ�ري،  الع�م  يف  عملق 
الع�مل ،وُيعرف  االأجزاء من  �سمكة احلف�س" يف بع�س 
وقمر  اخل�سراء   الذرة  قمر  ب��سم   � اأي�سً اأغ�سط�س  بدر 

احلبوب وحتى القمر االأحمر
قب�ئل  مــن  احلف�س"  �سمكة  "قمر  ت�سمية  وتـــ�أتـــي 
اأن  الحظت  التي  االأ�سلية،  االأمريكية   Algonquin
الوقت  هذا  يف  اأكرب  ب�سهولة  �سيده  يتم  احلف�س  �سمك 

من الع�م؛ وفًق� مل� ذكرته وك�لة ن��س�.
ع�م  يف  االأخــر  العملق  القمَر  البدر  هــذا  و�سيكون 
اكتم�ل  تزامن  عندم�  العملق  القمر  ويحدث   .2022

القمر مع و�سوله اإىل اأقرب نقطة من االأر�س يف مداره 
االإهليجي حول كوكبن�، والتي تعرف ب�حل�سي�س.

بن�سبة  اأكرث �سطوًع�  العملق  القمر  اأن يظهر  وميكن 
14 اإىل 30 % من القمر الك�مل يف نقطة االأوج، وهي 
من  له  م�س�فة  اأبعد  يف  القمر  فيه�  يكون  التي  النقطة 

االأر�س على طول مداره.
و�سيبدو القمر ك�مًل من االأربع�ء اإىل اجلمعة؛ ولذلك 
اأن�سطة  مراقبة  يف  الفلك  لهواة  ع�ئق  مبث�بة  �سيكون 
ال�سم�ء االأخرى؛ حيث تتزامن ذروة اكتم�ل مع زخ�ت 
تبلغ زخ�ت �سهب  اأن  املتوقع  الرب�س�وي�ت، ومن  �سهب 
�ستظل  لكنه�  اأغ�سط�س،   13 يف  ذروته�  الرب�س�وي�ت 

ن�سطة حتى 1 �سبتمرب املقبل.

التحقيق مع عصابة الصرافات اآللية
الريا�ض ـ البالد 

بــ�أن  الــعــ�مــة  الني�بة  يف  مــ�ــســوؤول  م�سدر  �ــســرح 
اإجراءات التحقيق مع ع�سرة  ني�بة االأموال ب��سرت 
واأربعة  االإق�مة  لنظ�م  خم�لفني  �ستة  منهم  متهمني، 
للحتي�ل  اإجرامًي�  ع�س�بًي�  تنظيًم�  �سكلوا  وافدين، 
على م�ستخدمي اأجهزة ال�سراف االآيل بطرق توهم 
الرقم  ومعرفة  بنكية،  اإجـــراءات  على  مب�س�عدتهم 

ا�ستبدلوا  ثــم  ذلـــك،  خــلل  مــن  للم�ستخدم  الــ�ــســري 
درايـــة  دون  عليهم  للمجني  امل�سرفية  الــبــطــ�قــ�ت 
منهم، واأع�دوا ا�ستخدام البط�قة من قبلهم بعد ذلك، 
من  البنكية  احل�س�ب�ت  بداخل  م�  على  وا�ستولوا 

اأموال ب�سرفه� وحتويله� ملتهمني اآخرين.
واأُ�سِدر اأمر توقيف بحقهم؛ كون االأفع�ل ال�س�درة 
للتوقيف،  املــوجــبــة  الــكــبــرة  اجلـــرائـــم  مــن  مــنــهــم 

وُت�ستكَمل اإجراءات التحقيق بحقهم، وُيح�لون اإىل 
يف  امل�سددة  ب�لعقوب�ت  للمط�لبة  املخت�سة  املحكمة 

هذا ال�س�أن.
واأكد امل�سدر ت�أثيم اأي �سلوكي�ت اأو ن�س�ط ينطوي 
االحتي�ل  اأو عن طريق  االأمــوال،  على  على اجلن�ية 
واال�ستغلل واالإيه�م للآخرين، واأنه� من ال�سلوكي�ت 

املوجبة للُم�س�ءلة امل�سددة.

أبشر: 
التفويض متاح إلنجاز أربع خدمات

الريا�ض ـ البالد 
اأو�سحت من�سة "اأب�سر"، اخلدم�ت التي ميكن للمواطنني واملقيمني 

تفوي�س اأحد االأ�سخ��س الإنه�ئه�.
مبوقع  ح�س�به�  عرب  ن�سرته  "اإنفوجراف"  يف  "اأب�سر"،  واأ�ــســ�رت 
"تويرت"، اإىل اأن اخلدم�ت تت�سمن  اإ�سدار االإق�مة - جتديد االإق�مة- 

اإ�سدار الت�أ�سرات - قي�دة املركبة".
ع�لية  وموثوقية  اأمــ�ًنــ�  ت�سمل  اخلدمة  مميزات  اأن  اإىل  واأ�ــســ�رت 
و�سهولة تنفيذ اخلدمة اإلكرتونًي�، وكذلك اإمك�نية اإلغ�ء التفوي�س يف 

اأي وقت، واحلف�ظ على �سرية معلوم�ت الدخول.

»البرشومي«
يقوي المناعة وينظم السكر 

مشروبات فعالة في 
حرق الدهون 

جدة ـ البالد 
يف ظل مو�سم ال�سيف، تكرث  العديد من الفواكه منه� التني 
الف�كهة  من  النوع  هذا  اأن  التغذية  خرباء  ويوؤكد  ال�سوكي، 
ترتاوح  مبعدالت  الــدم   �سكر  م�ستوي�ت  تنظيم  يف  ي�س�عد 
بني -17 48 %، وخف�س فر�س االإ�س�بة مبر�س ال�سكري، 
على  الحتوائه  اله�سمي  اجله�ز  �سحة  حت�سني  عــن   ف�سل 
م� يوؤدي  االأك�سدة، وهو  االألي�ف وم�س�دات  كمية ع�لية من 
وتنظيم  االإم�س�ك،  من  والوق�ية  القولون،  �سحة  لت�سحني 
عملي�ت اله�سم واالإخراج، ف�سًل عن خف�س فر�س االإ�س�بة 
القولون،  �سرط�ن  مثل:  اله�سمي،  اجله�ز  اأمرا�س  ببع�س 

وقرحة املعدة.
وخف�س  والــ�ــســرايــني،  القلب  �سحة  حت�سني  جــ�نــب   اإىل 
الحتوائه  املن�عة،  تقوية   عــن  ف�سل  املرتفع،  ــدم  ال �سغط 
ب�الإ�س�فة  هـــ،  وفيت�مني  ج  فيت�مني  من  كبرة  كمي�ت  على 
اإىل جمموعة متنوعة من العن��سر وم�س�دات االأك�سدة التي 
ال�سموم وحتفز  االأي�س وتخل�س اجل�سم من  حت�سن عملية 
اإنت�ج كرات الدم احلمراء، ونظًرا الأن مر�س ه�س��سة العظ�م 
قد  ال�سوكي  التني  تن�ول  فــ�إن  بطبيعته  الته�بي  مر�س  هو 

ي�س�عد على الوق�ية منه اأو خف�س فر�س االإ�س�بة به.

البالد ـ وكاالت 
يـــرى خــــرباء الــتــغــذيــة اأن هــنــ�ك عــــددًا مــن املــ�ــســروبــ�ت 
اإىل  الفــتــني   ، االإنــ�ــســ�ن  ج�سم  يف  الــدهــون  اإذابـــة  ب�إمك�نه� 
تخلي�س   وميكنه�  التح�سر  �سهلة  املــ�ــســروبــ�ت  هــذه  اأن 
الدهون  وحــرق  االأي�س  عملية  وتعزيز  ال�سموم  من   الفرد 
الفواكه واخل�سروات  امل�سورب�ت ع�سر  الزائدة ومن هذه 
اخل�سراء والتي ت�س�عد  على ت�سفية اجله�ز اله�سمي، كم� 
يتميز بقدرته على تنظيم  التف�ح  الهندي وخل  الليمون  اإن  
الدهون  وحــرق  ال�سموم  وطــرد  الــدم  يف  ال�سكر  م�ستوي�ت 
ب�سكل فع�ل، علوة  على مزيج بذور ال�سي� والليمون والذي 
من  اأنــه  عن  ف�سل  الــزائــدة  الــدهــون  فع�ال يف حتييد  يعترب 
يعد  ب�لزجنبيل  الليمون  اأن ع�سر  كم�   ، االأك�سدة  م�س�دات 
اأحد االأطعمة املقوية لنظ�م املن�عة وامل�سرعة لعملية االأي�س 
اأي�سً�، مم� يوؤدي اإىل ت�سريع عملية اله�سم. وي�س�عد يف  يف 
اإنق��س الوزن ب�سكل كبر، خ��سًة  مع التم�رين الري��سية. 

محمد فؤاد يصالح جمهوره بـ»درامية«

قمر »سمكة الحفش«  يزين السماء الخميس 

تطبيق »وينامب« 
الكالسيكي يعود للحياة 

وا�شنطن ـ وكاالت 
اأحــد  اأن  ع�ملية  �سحفية  تــقــ�ريــر  ك�سفت 
لبث  الــ�ــســهــريــة  الكل�سيكية  الــتــطــبــيــقــ�ت 
ــب  ــي ــس بــــدايــــ�ت احلــوا� املـــو�ـــســـيـــقـــى، يف 

االإلكرتونية �سيعود اإىل احلي�ة.
التقني  "اإنغ�دجيت"  مــوقــع  واأو�ـــســـح 
"راديونومي" امل�لكة  املتخ�س�س اأن �سركة 
لتطبيق "وين�مب" ال�سهر منذ ع�م 2014، 

قررت اأن تعيده اإىل احلي�ة جمددًا.
العودة  تف��سيل  عن  ال�سركة  تك�سف  ومل 
اإىل  اأ�ــســ�رت  ولكن  لـ"وين�مب"،  اجلــديــدة 
واملت�جر  التطبيق�ت  ع�سر  �ستواكب  اأنه� 

االإلكرتونية احل�لية مثل "�سبوتيف�ي".
�سيقدم  "وين�مب"  اأن  اإىل  واأ�ـــســـ�رت 
مع  ب�لك�مل"  ت�سميمه�  "ُمع�د  بتجربة 
ب�الإ�س�فة  والراديو  ال�سوتي  البث  ميزات 

اإىل ات�س�ل اأوثق ب�لفن�نني.
ا�ــســتــغــلل  اإىل  "وين�مب"  و�ــســيــ�ــســعــى 
املــــ��ــــســــي  اإىل  بــــ�حلــــنــــني  ــــعــــور  ــــ�ــــس ال
كبرة  �سهرة  لتحقيق  "النو�ست�جلي�"، 

للتطبيق اجلديد.

عسير تنوع طبيعي وثقافي 

اأجمل الوجهات ال�شياحية يف اململكة واملنطقة العربية باأكملها، ملا تتمتع به من موقع مميز، وتنوع طبيعي وثقايف   تعترب منطقة ع�شري  من 
فريد، وطبيعة رائعة جتمع الغيوم واالأمطار واجلبال وال�شهول يف مكان واحد، ومرافق ترفيهية ومعامل تراثية وتاريخية عريقة، مما جعل 
منها وجهة �شياحية رائعة، تنا�شب كل االأذواق واالأعمار. وال زالت منطقة ع�شري هذه االأيام مق�شدًا للزوار وال�شياح من داخل اململكة ودول 
اخلليج العربي واملنطقة تزامنا مع فعاليات �شيف ال�شعودية »جوي واأجوائي«، لال�شتمتاع باالأجواء الباردة واملمطرة يف املرتفعات، وباالأن�شطة 

واملغامرات اجلبلية والبحرية، والفعاليات الرتفيهية املتنوعة، التي ياأتي من �شمنها مهرجان �شيف اأبها حتت �شعار »فوق اجلبال«.
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